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I. ზოგადი დებულება 

   1. ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებითა და სიგნალიზაციის ინსტრუქციით  დადგენილი 

ძირითადი დებულებების შესაბამისად მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქცია აკონკრეტებს: 

  მატარებლების მიღების, გაგზავნისა და გატარების წესებს სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის სხვადასხვა საშუალებების არსებობისას როგორც ნორმალურ პირობებში, ისე 

ამ მოწყობილობების უწესივრობის შემთხვევებში;  

  რკინიგზის ლიანდაგებსა და ნაგებობებზე სარემონტო, სამშენებლო სამუშაოების 

წარმოების შემთხვევებში მატარებლების მიღების და გაგზავნის წესებს; 

  სადგურებში მანევრების წარმოების წესებს; 

  მატარებლებისათვის გაფრთხილებების გაცემისა და აღნიშნული ოპერაციების შესრულებასთან 

დაკავშირებულ სხვა წესებს.  

  რკინიგზის მუშაკების მიერ ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული მოთხოვნების საფუძვლიანი 

ცოდნა და ზუსტი შესრულება მატარებლების მოძრაობისა და მანევრების წარმოების 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. 

    2.  „ყოველი სადგური და სალიანდაგო პოსტი მატარებლების მოძრაობის ხელმძღვანელობის 

დარგში და ყოველი მატარებელი ერთსა და იმავე დროს უნდა უნდა იყოს მხოლოდ ერთი მუშაკის 

განკარგულებაში: სადგური - სადგურის მორიგის, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით 

აღჭურვილ უბნებზე - სამატარებლო დისპეტჩერის, პოსტი - პოსტის მორიგის, მატარებელი - 

წამყვანი ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მატარებლის) მემანქანის განკარგულებაში“ (ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 16.2 პუნქტიდან).  

  მატარებლების მიღებას, გაგზავნას ან გატარებას თითოეულ სადგურში და სალიანდაგო 

პოსტზე  შეიძლება განაგებდეს მხოლოდ ერთი მუშაკი - სადგურის მორიგე ან, შესაბამისად, 

პოსტის მორიგე, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე - სამატარებლო 

დისპეტჩერი. 

        სადგურებში შეიძლება იყოს რამდენიმე მორიგე - სადგურის, პოსტების ან პარკების 

მორიგეები, რომელთაგან თითოეული ერთპიროვნულად განაგებს მატარებლების მოძრაობას და 

ასრულებს განსაზღვრულ ოპერაციებს თავისი სამუშაო რაიონის ფარგლებში.      
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ასეთ სადგურებში მართვის რაიონებად დაყოფა და სადგურის, პოსტის ან პარკის თითოეული 

მორიგის მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ მოვალეობათა სფერო ნაჩვენები უნდა 

იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

    3. მატარებლების მოძრაობასთან და სამანევრო სამუშაოსთან დაკავშირებული ყველა 

განკარგულება უნდა გაიცეს მოკლედ და გასაგებად. განკარგულების გამცემმა მუშაკმა თითოეულ 

შემთხვევაში უნდა მოისმინოს განკარგულების მოკლე გამეორება და დარწმუნდეს, რომ ის 

გაგებულია სწორად. 

მატარებლების მიღების, გაგზავნისა და გატარების, აგრეთვე სამანევრო სამუშაოების ყველა 

ოპერაცია უნდა წარმოებდეს მკაფიოდ, სწრაფად, ამასთან ზუსტად უნდა სრულდებოდეს 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები, სიგნალიზაციის ინსტრუქცია, ეს ინსტრუქცია და სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტი. 

    4. ექსტრემალური სიტუაციების წარმოქმნის პირობებში, როდესაც საფრთხე ექმნება ადამიანთა 

სიცოცხლეს, რკინიგზის ტრანსპორტის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებისა და ნაგებობების 

დაცულობას, მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის წესები განისაზღვრება 

ნორმატიული აქტებით, რომლებსაც შესაბამისი ქვედანაყოფისათვის ამტკიცებს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი. 

    5.  სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ხელსაწყოების მართვას, შუქნიშნების 

გაღება-დაკეტვას (ავტომატურად მოქმედთა გარდა) აწარმოებს: 

ა) სადგურში - სადგურის მორიგე ან მისი განკარგულებით სადგურის მორიგესთან მომუშავე 

ოპერატორი, ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორი ან საისრე პოსტის მორიგე; 

ბ) სალიანდაგო პოსტზე - პოსტის მორიგე;  

გ) სადგურის საშემსრულებლო პოსტზე - ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორი. 

დ)  დისპეტჩერული ცენტრალიზაციისას - სამატარებლო დისპეტჩერი ან მისი განკარგულებით 

ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორი. 

    6. თუ მატარებელი იგზავნება სადგურიდან გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას ან 

ლიანდაგებიდან, სადაც არ არის გასასვლელი შუქნიშანი, გადასარბენის დაკავების ნებართვას 

(თუ ეს ნებართვა არ გადაეცემა რადიოკავშირით) წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს გადასცემს 

პირადად სადგურის, პარკის ან პოსტის მორიგე,  ან  გასაგზავნი მატარებლის სალოკომოტივო 

ბრიგადის ერთ-ერთი მუშაკი, ან მატარებლების   
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მოძრაობასთან დაკავშირებული სადგურის ერთ-ერთი მუშაკი, რაც ნაჩვენები უნდა იყოს 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. მემანქანე მოვალეა დარწმუნდეს, შეესაბამება თუ 

არა გაცემული ნებართვა მატარებლის ნომერსა და გადასარბენს. 

7. თუ სიგნალის ამკრძალავი ნიშნის ჩვენებისას მატარებლის მიღების ან გაგზავნის ბრძანებას 

სადგურის მორიგე გადასცემს მემანქანეს რადიოკავშირით, მაშინ ასეთი ბრძანების ტექსტი უნდა 

შეესაბამებოდეს ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებულ დადგენილ ფორმებს და გარდა ამისა, ამ 

ბრძანებაში ნაჩვენები უნდა იყოს მემანქანისათვის გადაცემული ბრძანების თარიღი, ნომერი, 

გადაცემის დრო (საათი, წუთი) და შუქნიშნის ლიტერი.   

     ეს ბრძანებები სიტყვასიტყვით უნდა ჩაიწეროს მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში, ან 

სპეციალურ ჟურნალში ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ დადგენილი წესით. 

 8. შესასვლელი და გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ნიშნის ჩვენებისას მატარებლების 

მიღების ან გაგზავნის შემთხვევებში მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში მატარებლის ნომრის 

გასწვრივ (სვეტში „შენიშვნები“) უნდა იყოს შესაბამისი აღნიშვნა „რკ“ („რადიოკავშირით“), „მს“ 

(„მოსაწვევი სიგნალით“), „წნ“ („წერილობითი ნებართვით“). გარდა ამისა, აღნიშვნაში „რკ“ 

ნაჩვენები უნდა იყოს ბრძანების ნომერი და მემანქანისათვის გადაცემის დრო, აგრეთვე 

აღნიშვნაში „რკ“ შუქნიშნის ლიტერი (ან იმ გასაგზავნი ლიანდაგის ნომერი, რომელსაც არა აქვს 

გასასვლელი შუქნიშანი). 

მემანქანისათვის გადაცემული ბრძანებების დოკუმენტირებული რეგისტრაციის სისტემით 

აღჭურვილ სადგურებში შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას მატარებლის მიღებისა და გაგზავნის 

ბრძანების რეგისტრაცია ხდება, აგრეთვე, მაგნიტოფონის ლენტზე. 

ზემოთ ნაჩვენები აღნიშვნები მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში ყველა შემთხვევაში 

სავალდებულოა.  

9. შესასვლელი, გასასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნების ამკრძალავი ნიშნის ჩვენებისას, 

მატარებლის სადგურში მიღების ან სადგურიდან გაგზავნის ყველა შემთხვევაში, სადგურის 

მორიგე, სანამ ისარგებლებს მოსაწვევი სიგნალის ღილაკით, ან მისცემდეს მემანქანეს ნებართვას 

ამკრძალავი სიგნალის გასავლელად, მოვალეა ამ სიგნალის სახელური (ღილაკი) დააყენოს მისი 

ამკრძალავი ჩვენების შესაბამის მდგომარეობაში და  სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი 

აქტით დადგენილი წესით დარწმუნდეს, თავისუფალია თუ არა მისაღები ლიანდაგი, სწორად 

მოხდა თუ არა მარშრუტში შემავალი ისრების დაყენება და ჩაკეტვა, ხოლო მატარებლის 

გაგზავნისას, გარდა ამისა, თავისუფალია თუ არა პირველი ბლოკ-უბანი (ავტობლოკირებისას),  

ან გადასარბენი (ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას)  და გადართულია თუ არა ბლოკ-სისტემა 

მოძრაობის შესაბამის მიმართულებაზე. მოსაწვევი სიგნალის ღილაკზე სადგურის მორიგეს 

დაჭერილი უნდა ჰქონდეს თითი, სანამ მომავალი ან გაგზავნილი მატარებლის წამყვანი 

ლოკომოტივი არ გაივლის შუქნიშანს.  

10. იმ სადგურებში, სადაც გადასასვლელები განლაგებულია საისრე ყელებში ან დაშორების     
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უბნებზე და რომლებზეც შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას მატარებლის მიღების ან გაგზავნის 

წინ გადასასვლელის დაკეტვის შეტყობინება წარმოებს ღილაკზე ”გადასასვლელის დაკეტვა” 

თითის დაჭერით. სადგურის მორიგემ ამ პირობებში მატარებლის მიღების ან გაგზავნის წინ უნდა 

დააჭიროს თითი ამ ღილაკს, ხოლო მატარებლის მიერ გადასასვლელის გავლის შემდეგ უნდა 

დააბრუნოს ღილაკი ნორმალურ მდგომარეობაში. ყველა შემთხვევაში ასეთ სადგურებში 

შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენების დროს მატარებლის მიღების ან გაგზავნისას, გადასასვლელთან 

მიახლოებისას მემანქანე მოვალეა ატაროს მატარებელი განსაკუთრებული სიფხიზლით, არა 

უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, ამასთან მზად იყოს გასაჩერებლად, თუ შეხვდება დაბრკოლება 

შემდგომი მოძრაობისათვის. ასეთი სადგურების ნუსხა გამოცხადებული უნდა იყოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის ბრძანებით.  

11. როგორც ერთლიანდაგიან, ისე ორლიანდაგიან გადასარბენზე მატარებლის მოსვლის 

(დაბრუნების), გაგზავნის ან გავლის შემდეგ სადგურის მორიგე მოვალეა დაუყოვნებლივ აცნობოს 

ეს მეზობელი სადგურის მორიგეს და სამატარებლო დისპეტჩერს. 

     მატარებლის გაგზავნის (გავლის) შესახებ შეტყობინება გადაიცემა შემდეგი ფორმით: 

        ”№.... მატარებელი წამოვიდა (გამოიარა) .... საათზე....წუთზე”. 

       თუ მატარებელში ჩართულია I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქეფადი მასალებით) 

დატვირთული ვაგონები, შეტყობინების გადაცემისას მატარებლის ნომერს ემატება ასოები ”ფმ” 

(მაგალითად: 2783 ფმ). მატარებლის ნომერს შესაბამისი ასოები ემატება აგრეთვე სატვირთო 

მძიმეწონიანი ”მწ”, გრძელშემადგენლობიანი ”გშ”, გადიდებული წონის ”გწ”, გადიდებული 

სიგრძის ”გს”, შეერთებული მატარებლების ”შმ”. არაგაბარიტული ტვირთიანი მატარებლების 

გაგზავნისას მატარებლის ნომერს ”აგ” ნიშნის შემდეგ ემატება არაგაბარიტული ტვირთის 

გადაზიდვის ინსტრუქციით დადგენილი ზონისა  და ტვირთის არაგაბარიტულობის ხარისხის 

მახასიათებელი ციფრული ინდექსი (მაგალითად: 2785 აგ-0430).     

 მატარებლის მოსვლის (დაბრუნების) შესახებ შეტყობინება გადაიცემა შემდეგი ფორმით: 

           ”№.... მატარებელი მოვიდა ( დაბრუნდა ) .... საათზე....წუთზე” 

     თუ მატარებელი მიდის მიმწოლი ლოკომოტივით, მატარებლის გაგზავნის ან მისვლის 

შეტყობინებას ემატება სიტყვა ”მიმწოლით”. 

       სადგურის მორიგე მოვალეა მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში აღნიშნოს თითოეული 

მატარებლის გაგზავნის, მოსვლის ან გავლის ფაქტობრივი დრო, ამასთან მატარებლების ნომრები, 

რომლებსაც ემატებათ შესაბამისი ასოები ან ინდექსები, ჟურნალში უნდა ჩაიწეროს ამ ასოებთან 

და ინდექსებთან ერთად.   
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  12. სადგურის მორიგემ (პირადად ან სხვა მუშაკების მოხსენებით) აღმოჩენილი ლიანდაგების, 

საისრე გადამყვანების, სცბ-ს მოწყობილობების, კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო ქსელის 

უწესივრობის შესახებ უნდა გააკეთოს ჩანაწერი ”ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, სცბ-ს 

მოწყობილობების, კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო ქსელის გასინჯვის ჟურნალში” 

(გასინჯვის ჟურნალი) და დაუყოვნებლივ აცნობოს ამ მოწყობილობების მომსახურე მუშაკს 

(რკინიგზის ოსტატს, ელექტრომექანიკოსს და სხვ.) ან შესაბამისი დისტანციის (სალიანდაგო, 

კავშირგაბმულობის და სხვ.) მორიგე მუშაკს. 

       იმ ტექნიკური მოწყობილობების უწესივრობის შესახებ, რომლებიც საშიშროებას უქმნის 

მოძრაობის უსაფრთხოებას ან შეიძლება გამოიწვიოს მატარებლების გადამეტყოვნება, სადგურის 

მორიგემ, გარდა ამისა, უნდა აცნობოს სამატარებლო დისპეტჩერს. 

       შესაბამისი მუშაკის მიერ უწესივრობის აღმოფხვრის შესახებ გასინჯვის ჟურნალში კეთდება 

აღნიშვნა, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს მისი და სადგურის მორიგის ხელმოწერით. 

        თუ სცბ-ს მოწყობილობების უწესივრობა დაკავშირებულია მოსაწვევი სიგნალის ღილაკზე 

პლომბის აწყვეტის აუცილებლობასთან, გასინჯვის ჟურნალში ნაჩვენები უნდა  იყოს მოსაწვევი 

სიგნალის ღილაკზე პლომბის აწყვეტის შესახებ, მაგალითად: 

        ”საისრე-სალიანდაგო უბანი 5-9 ”სს” უჩვენებს ყალბ დაკავებულობას, აწყვეტილია პლომბი 

მოსაწვევი სიგნალის ”კ” (კენტი) ღილაკზე. სადგურის მორიგე....”. 

        სადგურის მორიგის მიერ გასინჯვის ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერი კეთდება იმ 

შემთხვევაშიც, როდესაც სცბ-ს მოწყობილობების უწესივრობის გამო მატარებლების მიღება ან 

გაგზავნა ხორციელდება მოსაწვევი სიგნალებით, რომელთა ღილაკები დაუპლომბავია 

(მრიცხველებით აღჭურვისას). ამასთან, მოწყობილობების უწესივრობის ან მათი ნორმალური 

მუშაობის აღდგენის შესახებ ჩანაწერებთან ერთად ჟურნალში ნაჩვენები უნდა იყოს მრიცხველის 

ჩვენებაც. 

   13. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალებისას გადასარბენების ან 

ლიანდაგის დაკეტვა, გახსნა და ერთლიანდაგიანი მოძრაობის დაწესება, აგრეთვე 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის საშუალებების ერთი სახეობიდან მეორეზე გადასვლა 

წარმოებს სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით. 

         კავშირის სატელეფონო საშუალებებზე გადასვლის წინ გადასარბენის შემომსაზღვრელი 

სადგურების მორიგეებმა გადასარბენზე გასვლის შემომზღუდავი გასასვლელი შუქნიშნების 

სახელურები (ღილაკები) უნდა დააყენონ სიგნალების ამკრძალავი ჩვენების შესაბამის 

მდგომარეობაში. 

         სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ძირითადი საშუალებებიდან სატელეფონო  
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საშუალებებზე გადასვლისას ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე, აგრეთვე  ორლიანდაგიან    

(მრავალლიანდაგიანი) გადასარბენების ერთ-ერთ ლიანდაგზე ორმხრივი მოძრაობის 

ორგანიზაციის შემთხვევებშიც სადგურების მორიგეებს შორის ტელეფონოგრამების გაცვლა უნდა 

ხორციელდებოდეს მხოლოდ სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირით, სამატარებლო 

დისპეტჩერის კონტროლით. 

  14. მორიგეობის მიღების წინ სადგურის მორიგე მოვალეა: 

      ა) გაეცნოს მოსალოდნელი მუშაობის გეგმას, არსებულ მითითებებსა და განკარგულებებს, 

რომლებიც შეეხება მატარებლების მიღებას, გაგზავნასა და მანევრებს, მისაღებ-გასაგზავნ 

ლიანდაგებზე ვაგონების არსებობას და განლაგებას, სადგურის მიმდებარე გადასარბენების 

(ბლოკ-უბნების) მდგომარეობას (თავისუფალია ან დაკავებულია); 

    ბ) დარწმუნდეს სცბ-სა და კავშირგაბმულობის მართვის მოწყობილობების წესივრულობაში და 

მათზე პლომბების არსებობაში ნუსხის მიხედვით აგრეთვე იმ საისრე გადამყვანების 

წესივრულობაში, რომლებსაც ემსახურება პირადად; 

   გ) შეამოწმოს სამუშაო ადგილზე ინსტრუმენტის, სასიგნალო კუთვნილებათა და ინვენტარის 

არსებობა და მათი წესივრულობა. 

    დ) გაეცნოს ჩანაწერებს დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალში, მატარებლების 

მოძრაობის ჟურნალში, გაფრთხილებების წიგნში, გასინჯვის ჟურნალში, სამატარებლო 

ტელეფონოგრამების ჟურნალში და სხვა მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ წიგნებსა 

და ჟურნალებში, რომლებსაც აწარმოებს სადგურის მორიგე. 

       მორიგეობის მიღება ფორმდება ჩანაწერით მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში და 

სადგურის შესრულებული მოძრაობის გრაფიკზე შემდეგი ფორმით: 

  20...წ. ”...” ...............  ....სთ ....წთ. 

  მორიგეობა მივიღე: სადგურის მორიგე .............. (ხელმოწერა) 

  მორიგეობა ჩავაბარე: სადგურის მორიგე .............. (ხელმოწერა) 

      მატარებლის მოსვლის კონტროლის მოწყობილობების, მოსაწვევი სიგნალების ან მარშრუტის 

ხელოვნურად დაშლას მრიცხველების არსებობისას მორიგეობის მიღებისა და ჩაბარების ტექსტის 

წინ მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში ნაჩვენები უნდა იყოს მრიცხველების ჩვენება. 

 15. მიიღო რა მორიგეობა,  სადგურის მორიგე მოვალეა გასინჯოს მატარებლების შემდგენლების, 

ცენტრალიზაციის პოსტების, საისრე პოსტების მორიგეების, სიგნალისტებისა და სხვა მუშაკების 

სამუშაოზე გამოცხადება.            
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          მათი მეშვეობით გასინჯოს სამუშაო ადგილების მდგომარეობა, რომლებსაც ისინი 

ემსახურებიან, განსაკუთრებით მოძრავი შემადგენლობის დამაგრების სისწორე სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტის შესაბამისად. 

        მიიღოს სათანადო ზომები ნორმალური მუშაობისა და მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად. ნაკლოვანებების არსებობისას აცნობოს ეს სადგურის უფროსს. 
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თავი I                                             

მატარებლების მოძრაობა ავტომატური ბლოკირებისას 

 

  1.1. ავტობლოკირებით ორმხრივი მოძრაობისთვის აღჭურვილ ერთლიანდაგიან 

გადასარბენებზე მატარებლების მოძრაობა ხორციელდება ორივე მიმართულებით. 

         როგორც ცალმხრივი, ისე ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიანი 

გადასარბენების თითოეულ ლიანდაგზე წყვილი მატარებლების მოძრაობა ხორციელდება ერთი, 

ხოლო კენტის - მეორე მთავარი ლიანდაგით, რომელთაგან თითოეული სწორად ითვლება 

მოცემული მიმართულების მატარებლებისათვის.  

           ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე შეიძლება 

განხორციელდეს ორმხრივი მოძრაობა თითოეული ლიანდაგით ერთლიანდაგიანი მოძრაობის 

წესით, თუ თითოეული ლიანდაგი სპეციალიზებული არ არის უპირატესად ერთი  

მიმართულების მატარებლების გასატარებლად. 

            ასეთ და მრავალიანდაგიან გადასარბენებზე თითოეული მთავარი ლიანდაგით 

მატარებლების მოძრაობის წესებს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

 1.2       „ავტომატური ბლოკირებისას:  

   ა. მატარებლით ბლოკ-უბნის დაკავების ნებართვას წარმოადგენს გასასვლელი ან 

გასავლელი შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება; 

   ბ.  როგორც გამონაკლისი, გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე აღმართებზე განლაგებულ 

გასავლელ შუქნიშნებზე (შესასვლელი შუქნიშნების წინამდებარეთა გარდა) დასაშვებია ყოველ 

ცალკეულ შემთხვევებში რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით პირობით-

ნებადამრთველი სიგნალის რუსული T ასოს  სახით ამრეკლნიშნიანი ფარის  დაყენება. ამ 

სიგნალის არსებობა წარმოადგენს სატვირთო მატარებლებისათვის შუქნიშნის წითელი შუქის 

გაუჩერებლად გავლის ნებართვას, ამასთან მემანქანემ მატარებელი ისე უნდა ატაროს, რომ 

შუქნიშნის წითელი შუქი გაიაროს არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, თანაც გამოიჩინოს 

განსაკუთრებული სიფხიზლე და მზად იყოს დაუყოვნებლივ გააჩეროს იგი, თუ შემდგომი 

მოძრაობისათვის დაბრკოლება შეხვდება. 

გ.  წითელშუქიანი, აგრეთვე გაურკვეველი ჩვენების ან ჩამქრალი გასავლელი შუქნიშნის წინ 

მატარებლის გაჩერების შემდეგ, თუ მემანქანე ხედავს ან იცის, რომ წინამდებარე ბლოკ-უბანი 

დაკავებული აქვს მატარებელს, მას ეკრძალება განაგრძოს მოძრაობა, სანამ ბლოკ-უბანი არ 

განთავისუფლდება. თუ მემანქანემ არ იცის, რომ წინამდებარე ბლოკ-უბანზე  

მატარებელი იმყოფება, მან გაჩერების შემდეგ უნდა აუშვას ავტომუხრუჭები და თუ ამ ხნის  
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განმავლობაში შუქნიშანზე არ გამოჩნდება ნებადამრთველი შუქი, წაიყვანოს მატარებელი შემდეგ                                                                                         

შუქნიშნამდე არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით; ამასთან, გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე 

და მზად იყოს დაუყოვნებლივ გაჩერდეს, თუ შემდგომი მოძრაობისათვის დაბრკოლება 
შეხვდება. 
           იმ შემთხვევაში, როცა შემდეგ გასავლელ შუქნიშანს ასეთივე მდგომარეობა ექნება, 
მატარებლის მოძრაობა გაჩერების შემდეგ გრძელდება ამავე წესით. 
           იმ შემთხვევაში, როცა დადგენილი წესით ამკრძალავჩვენებიანი გასავლელი შეუქნიშნის 
გავლის შემდეგ სალოკომოტივო შუქნიშანზე გამოჩნდება ნებადამრთველი ჩვენება, მემანქანეს 
შეუძლია იაროს, ამასთან იხელმძღვანელოს სალოკომოტივო შუქნიშნის ჩვენებით, მაგრამ არა 
უმეტეს 40 კმ/სთ სიჩქარით შემდეგ შუქნიშნამდე. 
     სალოკომოტივო შუქნიშანზე ნებადამრთველი შუქის ჩვენებისას ჩამქრალშუქიანი გასავლელი 
შუქნიშნების გავლა ნებადართულია გაუჩერებლად, ამასთან მემანქანემ უნდა იხელმძღვანელოს 
სალოკომოტივო შუქნიშნის ჩვენებით“. (ტექნიკური  ექსპლუატაციის წესების 16.27 პუნქტი). 

 უბანზე მატარებლის მოძრაობისას მემანქანე და მისი თანაშემწე მოვალენი არიან თვალყური 

ადევნონ შუქნიშნების ჩვენებას და ზუსტად შეასრულონ მათი მოთხოვნა, ხოლო თუ 

ლოკომოტივი აღჭურვილია ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით, როგორც 

სალიანდაგო, ისე სალოკომოტივო შუქნიშნების ჩვენებას. 

 როდესაც სალიანდაგო შუქნიშნების სიგნალი არ ჩანს (დიდი მანძილის, სიმრუდის, ნისლის და 

სხვა შეთხვევებში), ამ სალიანდაგო შუქნიშანთან ხილვადობის მანძილზე მიახლოებამდე 

მემანქანე და მისი თანაშემწე მოვალენი არიან იხელმძღვანელონ სალოკომოტივო შუქნიშნის 

ჩვენებით. 

 1.3. თუ სალიანდაგო და სალოკომოტივო შუქნიშნების ჩვენება არ შეესაბამება ერთმანეთს, 

მემანქანე  მოვალეა იხელმძღვანელოს მხოლოდ სალიანდაგო შუქნიშნების ჩვენებით. 

 წითელშუქიანი ან გაურკვეველი ჩვენების გასავლელი შუქნიშნების გავლა ამ შემთხვევაში ხდება 

გათვალისწინებული წესით სალოკომოტივო 

შუქნიშნის ჩვენებისაგან დამოუკიდებლად. 

 როდესაც ავტომატური სალოკმოტივო სიგანალიზაციის სალიანდაგო მოწობილობებით 

აღჭურვილი გადასარბენისა და სადგურის ლიანდაგებზე მოძრაობისას სალოკომოტივო 

შუქნიშანზე მოულოდნელად გამოჩნდება თეთრი შუქი, მემანქანემ მატარებელი უნდა ატაროს 

შემდეგ სალიანდაგო შუქნიშნამდე (ან სალოკომოტივო შუქნიშანზე ნებადამრთველი ჩვენების 

გამოჩენამდე) განსაკუთრებული სიფხიზლით და ისეთი სიჩქარით, რომ უზრუნველყოფილი 

იყოს დროული გაჩერება, თუ ლიანდაგზე აღმოჩნდება დაბრკოლება შემდგომი მოძრაობისათვის.  

 ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის მოწყობილობების გამორთვისას მემანქანე 

მოვალეა: 

          ლოკომოტივით სატვირთო მატარებლის მართვისას მიიყვანოს ეს მატარებელი 

სალოკომოტივო ბრიგადის შეცვლის პუნქტამდე; 

 ლოკომოტივით სამგზავრო მატარებლის მართვისას მიიყვანოს ეს მატარებელი სალოკომოტივო 

ბრიგადის შეცვლის პუნქტამდე, სადაც სალოკომოტივო სიგნალიზაციის მოწყობილობები უნდა 

შეკეთდეს ლოკომოტივის აუხსნელად ან უნდა შეიცვალოს ლოკომოტივი. 

 საგარეუბნო ელექტრომატარებლები და დიზელ–მატარებლები შეიძლება მიყვანილ იქნენ 

ძირითადი ან მოსაბრუნებელი სალოკომოტივო დეპოს მქონე სადგურამდე ან იმ სადგურამდე, 

სადაც მათი ტექნიკური მომსახურების პუნქტია.        
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          ლოკომოტივების ან ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის მსვლელობა უწესივრო 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით აღნიშნულ პუნქტებამდე უნდა განხორციელდეს 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით.  

 1.4. გადასარბენზე მატარებლების შეერთებისას შესაერთებლად მიმავალი მატარებლის 

მემანქანეს ნება ეძლევა გაუჩერებლად იაროს იმ მატარებლით დაკავებულ ბლოკ–უბანზე, 

რომელთანაც უნდა შეერთდეს ისეთი სიჩქარით, რომელიც უზრუნველყოფს მდგომ 

მატარებელთან დროულად გაჩერებას, მაგრამ არა უმეტეს 20 კმ/სთ–სა. 

 1.5. ცალმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენზე ორმხრივი 

მოძრაობის ორგანიზაციისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაცია. ასეთ გადასარბენზე მატარებლების მოძრაობა სწორი მიმართულებით 

ხორციელდება ავტობლოკირების სიგნალებით. არასწორით კი – სალოკომოტივო შუქნიშნის 

ჩვენებით.  

 ამ შემთხვევაში სადგურიდან მატარებლის გაგზავნა არასწორი ლიანდაგით ხდება გასასვლელი 

შუქიშნის ნებადამრთველი ჩვენებით.  

 სალოკომოტივო შუქნიშნის ჩვენებით არასწორი ლიანდაგით მატარებლის მსვლელობისას 

მემანქანე და მისი თანაშემწე მოვალენი არიან: 

 ა. სალოკომოტივო შუქნიშანზე მწვანე შუქის ჩვენებისას იმოძრაონ ამ შემთხვევებისათვის 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დაწესებული სიჩქარით; 

 ბ. ყვითელი შუქის ჩვენებისას – იმოძრაონ არა უმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით; 

 გ. სალოკომოტივო შუქნიშანზე ყვითელ–წითელი შუქის გამოჩენისას – შეამცირონ სიჩქარე 20 

კმ/სთ–მდე და გააჩერონ მატარებელი შემხვედრი მიმართულების პირველივე სალიანდაგო 

შუქნიშნის წინ.  

 დ. შუქნიშანზე ყვითელ–წითელი შუქის გამოჩენისას მატარებელის გაჩერების შემდეგ, თუ 

მემანქანე ხედავს ან იცის, რომ წინამდებარე ბლოკ–უბანი დაკავებულია მატარებლით, 

დაელოდოს ბლოკ–უბნის განთავისუფლებას – სალოკომოტივო შუქნიშანზე ყვითელი ან მწვანე 

ფერის გამოჩენას, რის შემდეგაც განაგრძოს მოძრაობა სალოკომოტივო შუქნიშნის ჩვენებით;  

 ე. თუ მემანქანემ არ იცის, დაკავებულია თუ არა წინამდებარე ბლოკ–უბანი მატარებლით და თუ 

მატარებლის გაჩერებისა და მუხრუჭების აშვების შემდეგ სალოკომოტივო შუქნიშანზე არ 

გამოჩნდება ყვითელი ან მწვანე ფერი, მან უნდა განაახლოს მოძრაობა და შემდეგ ბლოკ–უბნის 

ბოლომდე წაიყვანოს მატარებელი არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, ამასთან გამოიჩინოს 

განსაკუთრებული სიფხიზლე და მზად იყოს დაუყოვნებლივ გააჩეროს მატარებელი, თუ 

შემდგომი მოძრაობისათვის დაბრკოლება შეხვდება. თუ ბლოკ–უბანზე მსველლობისას 

სალოკომოტივო შუქნიშნის წითელი შუქი შეიცვლება ყვითელით ან მწვანე შუქით, მემანქანეს 

შეუძლია იხელმძღვანელოს მათი ჩვენებით და გაზარდოს სიჩქარე, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ–

სა; 

        ვ.  ბლოკ–უბნის ბოლოს სალოკომოტივო შუქნიშნის ყვითელი ან მწვანე შუქის ჩვენებისას 

იხელმძღვანელოს ამ სიგნალებით და განაგრძოს მოძრაობა; თუ შენარჩუნებული იქნება წითელი 

შუქი ან თუ გამოჩნდება ყვითელ–წითელი შუქი, მემანქანე მოვალეა კვლავ გააჩეროს მატარებელი 

და შემდგომში იხელმძღვანელოს „დ“  და „ე“ პუნქტებში მითითებული წესით;   

       ზ. სალოკომოტივო შუქნიშანზე   ნებადამრთველი სიგნალის ყვითელ–წითელი შუქის 

ნაცვლად, წითელი ან თეთრი შუქის მოულოდნელი გამოჩენისას, ან სალოკომოტივო შუქნიშნის 

შუქის ჩაქრობისას, მემანქანე მოვალეა მიიღოს ზომები სიჩქარის შესამცირებლად და წაიყვანოს   
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 მატარებელი ბლოკ–უბნის ბოლომდე ან სალოკომოტივო შუქნიშანზე ნებადამრთველი სიგნალის 

გამოჩენამდე, ამასთან გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე და იაროს ისეთი სიჩქარით,                                                                                                  

რომლითაც შესაძლებელი იქნება მატარებლის დროული გაჩერება, თუ ლიანდაგზე შემდგომი 

მოძრაობისათვის დაბრკოლება შეხვდება;   

თუ ბლოკ–უბნის ბოლოში სალოკომოტივო შუქნიშანზე შენარჩუნებული იქნება ყვითელ–

წითელი შუქი, წითელი ან თეთრი შუქი, ან თუ  ჩამქრალი იქნება სალოკომოტივო შუქნიშანი, 

შემგომი მოძრაობა ხორციელდება „დ“ და „ე“ პუნქტებში მითითებული წესით.  

არასწორი ლიანდაგით მიმავალი მატარებლის სადგურში მიღება წარმოებს სპეციალურად 

დაყენებული შესასვლელი შუქნიშნით, რომელიც ადგილობრივი პირობების მიხედვით შეიძლება 

განლაგდეს მოძრაობის მიმართულებით მარცხენა მხარეს. 

ყველა შემთხვევაში არასწორი ლიანდაგით მოძრავი მატარებლის სადგურში შესვლის 

სიჩქარე შესასვლელი სიგნალის ნებადამრთველი ჩვენებისას არ უნდა აღემატებოდეს გვერდით 

ლიანდაგზე მატარებლის მიღების სიჩქარეს. 

მატარებლების მიღება და გაგზავნა 

 

1.6. მატარებლის მიღების ან გაგზავნის წინ სადგურის მორიგე დადგენილი წესით ამზადებს 

მიღების ან გაგზავნის მარშრუტს და აღებს შესასვლელ (გასასვლელ) შუქნიშანს. 

ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია 

მატარებლის გაგზავნა ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილი ორლიანდაგიანი 

გადასარბენების არასწორი ლიანდაგით, ან არასწორი ლიანდაგით სალოკომოტივო შუქნიშნების 

სიგნალებით მოძრაობისას სადგურის მორიგე გარდა ამისა, მოვალეა წინასწარ შეათანხმოს 

მორიგე სამატარებლო დისპეტჩერთან და მეზობელი სადგურის მორიგესთან გადასარბენის 

დაკავების  უფლება.  

მატარებლის გავლისას, შესასვლელი (გასასვლელი) შუქნიშანი ავტომატურად იკეტება. თუ 

შუქნიშნის მართვა ხორციელდება სასიგნალო სახელურით, სადგურის მორიგე აყენებს მას 

ნორმალურ მდგომარეობაში.  

ორლიანდაგიან უბნებზე სადგურის მთავარ ლიანდაგებზე სწორი მიმართულებით 

განლაგებული შესასვლელი, სამარშრუტო და გასასვლელი შუქნიშნები შეიძლება გადაყვანილ 

იქნეს ავტომოქმედებაზე. ამ შემთხვევაში შუქნიშნები მუშაობს ავტომატურ რეჟიმში, როგორც 

გასავლელი შუქნიშნები გადასარბენზე. 

1.7. ჯგუფური გასასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნების არსებობისას თუ გასაგზავნი 

ლიანდაგები აღჭურვილი არ არის მამეორებელი შუქნიშნებით, მატარებლების გაგზავნა წარმოებს 

გასასვლელი შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენებით და სამარშრუტო მაჩვენებლით, რომელიც 

მწვანე ფერის ციფრით აჩვენებს იმ ლიანდაგის ნომერს, რომლიდანაც ნებადართულია 

მატარებლის გაგზავნა.  

თუ გასაგზავნ ლიანდაგზე არსებობს ჯგუფური შუქნიშნის მამეორებელი შუქნიშანი, 

მატარებლის გაგზავნა ამ ლიანდაგიდან (გასასვლელ შუქნიშნამდე) წარმოებს მამეორებელი 

შუქნიშნის ჩვენებით. 
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სამარშრუტო მაჩვენებლების ან გასასვლელი ჯგუფური შუქნიშნების მამეორებელი 

შუქნიშნების უწესივრობისას, აგრეთვე როდესაც მატარებლის თავი  იმყოფება მამეორებელი  

შუქნიშნის იქით, ნებართვა მატარებლის გაგზავნის შესახებ გასასვლელი ჯგუფური შუქნიშნის 

გაღებისას გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეს ბრძანების სახით რადიოკავშირით: 

<<№ ... მატარებლის მემანქანე ... ლიანდაგზე ჯგუფური სიგნალი გაღებულია თქვენთვის.   ნებას 

გაძლევთ გაემგზავროთ. სადგურის მორიგე ... >> 

მატარებლის გაგზავნა გაღებული გასასვლელი ჯგუფური შუქნიშნით შეიძლება ამ 

შემთხვევაში განხორციელდეს აგრეთვე ნებართვით მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-54), სადაც 

შევსებულია II პუნქტი, რომელიც გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეს. 

1.8. მატარებლების გაგზავნა იმ ლიანდაგებიდან, რომლებსაც არა აქვთ გასასვლელი 

შუქნიშნები, როგორც წესი, არ დაიშვება.  

გამონაკლის შემთხვევებში ასეთი ლიანდაგებიდან მატარებლების გაგზავნა ხდება ისევე, 

როგორც გასასვლელი შუქნიშნის უწესივრობისას, ამ ინსტრუქციის და  პუქტებში 

ნაჩვენები დადგენილი წესით.  

ასეთივე წესით ხდება სადგურიდან მატარებლების გაგზავნა იმ შემთხვევებშიც, როდესაც 

მატარებლის თავი იმყოფება გასასვლელი შუქნიშნის იქით, მათ შორის  შუქნიშნის თვითნებური 

დაკეტვისას ამ შუქნიშნის იქით მატარებლის გაჩერების შემდეგ, თუ ლოკომოტივის მემანქანემ, 

აღიქვა რა დაკეტვა, გააჩერა მატარებელი უკვე სიგნალის გავლის შემდეგ.  

როდესაც  მატარებლის წამყვანი ლოკომოტივი იმყოფება იმ გასასვლელი (სამარშრუტო) 

სიგნალის იქით, რომელზეც ნებადამრთველი ჩვენებაა, მემანქანეს რადიოკავშირით გადაეცემა 

სადგურის მორიგის ბრძანება:  

<<№ ... მატარებლის მემანქანე ... ლიანდაგზე, გასასვლელი შუქნიშანი გაღებულია 

თქვენთვის, ნებას გაძლევთ გაემგზავროთ სადგურის მორიგე ... >> 

მატარებლის გაგზავნა ამ შემთხვევაში შეიძლება აგრეთვე ნებართვით მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით (გსა-54), სადაც შევსებულია II პუნქტი  რომელიც გადაეცემა მემანქანეს. 
                       
1.9. თუ გასასვლელ (სამარშრუტო) შუქნიშანზე ნებადამრთველი ჩვენებისას, მამეორებელ 

შუქნიშანზე მწვანე შუქი არ ინთება, მამეორებელი შუქნიშნის წინ მდგომი, წასასვლელად 

გამზადებული სამგზავრო მატარებლის ლოკომოტივის მემანქანეს სადგურის მორიგემ (პირადად, 

სამატარებლო რადიოკავშირით, ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული სადგურის 

ერთ–ერთი მუშაკის მეშვეობით) უნდა შეატყობინოს: მამეორებელი შუქნიშნის უწესივრობის, 

მატარებლის ამოძრავების და გასასვლელ (სამარშრუტო) შუქნიშნამდე მსვლელობის 

შესაძლებლობის შესახებ, შემდგომ კი იხელმძღვანელოს მისი ჩვენებით. 

როდესაც მამეორებელი შუქნიშნის წინ მდგომი სამგზავრო მატარებელი იგზავნება 

გასასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას, მემანქანისათვის სადგურიდან 

წასასვლელად გაცემული ან რადიოკავშირით გადაცემული ნებართვა, ერთდროულად არის 

ჩამქრალი მამეორებელი შუქნიშნის გავლის ნებართვაც.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც მატარებელი გაივლის სადგურს გაუჩერებლად, მატარებლის 

პირველ (უახლოეს) უბანზე მიახლოებისას, სადგურის მორიგემ უნდა გააფრთხილოს მემანქანე 

რადიოკავშირით (გასასვლელი ან სამარშრუტო შუქნიშნის წინ მდებარე) მამეორებელი შუქიშნის 

უწესივრობის   შესახებ, 
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ასეთი შეტყობინების მიღების შემდეგ მემანქანე განაგრძობს მსვლელობას, ხელმძღვანელობს რა 

სალოკომოტივო და გასასვლელი შუქნიშნების ჩვენებებით.  

1.10. მთელ გადასარბენზე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნა და 

გადასარბენზე მოძრაობა წარმოებს ავტომატური ბლოკირების სიგნალებით. 

   მატარებლის გაგზავნა და მისი მსვლელობა მიმწოლი ლოკომოტივით, როდესაც ეს 

უკანასკნელი გადასარბენიდან უკან ბრუნდება, ხდება ავტომატური ბლოკირების სიგნალებით, 

ხოლო გაგზავნის სადგურში უკან დასაბრუნებლად მიეცემა კვერთხ–გასაღები. 

1.11. სამეურნეო მატარებლის გაგზავნა გადასარბენზე სამუშაოდ გამგზავნ სადგურში 

დაბრუნებით (როდესაც გადასარბენი არ იკეტება) ხდება ავტომატური ბლოკირების სიგნალებით 

(ღია გასასვლელი შუქნიშნით).  

მატარებელი უკან ბრუნდება კვერთხ–გასაღებით, რომელიც მატარებლის სადგურიდან 

გაგზავნის  წინ გადაეცემა სამუშაოთა ხელმძღვანელს (მთავარ კონდუქტორს) გადასარბენიდან 

უკან დაბრუნების წინ მემანქანისათვის გადასაცემად. 

კვერთხ–გასაღები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე გადასარბენის დამხმარე პოსტით 

მოუმსახურებელ მიერთებაზე ვაგონების მიწოდებისას და გამოყვანისას. 

ორლიანდაგიან გადასარბენებზე მატარებლის გაგზავნა კვერთხ–გასაღებით დასაშვებია 

მხოლოდ სწორი ლიანდაგით.  

1.12. განსაკუთრებულ შემთხვევებში კვერთხ–გასაღების უწესივრობის ან უქონლობისას, 

სამეურნეო მატარებელი ან მატარებელი მიმწოლი ლოკომოტივით, როდესაც მიმწოლი 

ლოკომოტივი გადასარბენიდან ბრუნდება, შეიძლება გაიგზავნოს მხოლოდ კავშირის 

სატელეფონო საშუალებებზე გადასვლის შემდეგ. 

წამყვანი და მიმწოლი ლოკომოტივების მემანქანეებს ამ შეთხვევებში მიეცემათ 

 

1.13. არაასაღები ტიპის დრეზინების გადასარბენებზე გაგზავნა ხდება ავტობლოკირების 

სიგნალებით. ამასთან ავტობლოკირებიან უბნებზე დრეზინებმა უნდა უზრუნველყონ სარელსო 

წრედის საიმედო დაშუნტვა. ეს ნაჩვენები უნდა იყოს დრეზინის პასპორტში.  

ასაღებ მოძრავ ერთეულებს (დრეზინებს, შესაკეთებელ კოშკურებს, სალიანდაგო 

ვაგონეტებს და სხვ.) უნდა ჰქონდეს წყვილთვლების იზოლაცია. 

 

მოქმედების წესი ავტობლოკირების უწესივრობისას 

 1.14 თუ მარშრუტი სწორად არის გამზადებული და პირველი ბლოკ–უბანი თავისუფალია 

(მართვის მოწყობილობების ჩვენებით) და გასასვლელი შუქნიშანი არ იღება, ორლიანდაგიან 

გადასარბენზე მატარებელი შეიძლება გაიგზავნოს სწორი ლიანდაგით:  

მოსაწვევი სიგნალით, რომელიც გასასვლელ შუქნიშანზეა დაყენებული; 

სადგურის მორიგის ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა გასაგზავნი მატარებლის მემანქანეს 

რადიოკავშირით: 

<<ნებას ვაძლევ  № ... მატარებელს წავიდეს ...  ლიანდაგიდან გადასარბენის ... მთავარი 

ლიანდაგით გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას და იაროს პირველ გასავლელ 

შუქნიშნამდე, ხოლო შემდგომ იხელმძღვანელოს ავტომატური ბლოკირების სიგნალებით.  

სადგური მორიგე ... >>; 

    ნებართვით მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-54), სადაც  შევსებულია 1–ლი პუნქტი  
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    1.15. ერთლიანდაგიან გადასარბენზე ან ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ 

ორლიანდაგიან გადასარბენზე არასწორი ლიანდაგით გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი 

ჩვენებისას მატარებელი შეიძლება გაიგზავნოს: 

ა) სადგურის მორიგის ბრძანებით, რომელიც მემანქანეს გადაეცემა  ნაჩვენები 

ფორმით;  

ბ) მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-54), სადაც  შევსებულია 1–ლი პუნქტი. 

მატარებლის გაგზავნა მოსაწვევი სიგნალით ერთლიანდაგიან გადასარბენზე და 

ორლიანდაგიანი გადასარბენის არასწორი ლიანდაგით აკრძალულია. 

ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში მატარებლის გაგზავნის წინ სადგურის მორიგე 

მოვალეა: 

მიიღოს სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანება, რომელიც ადასტურებს, 

რომ შემხვედრი მატარებლებისაგან გადასარბენი (გადასარბენის ლიანდაგი) თავისუფალია; 

       << ნებას გაძლევთ გაგზავნოთ   № ... მატარებელი... სადგურიდან ... გადასარბენზე 

(გადასარბენის ... მთავარი ლიანდაგით) გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას, 

გადასარბენი...  (გადასარბენის ... მთავარი ლიანდაგი) შემხვედრი მატარებლებისაგან 

თავისუფალია. სამატარებლო დისპეტჩერი... >>.  

        ასეთი ბრძანება შეიძლება გადაეცეს გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას ერთი ან 

რამდენიმე (ერთიმეორეზე მიყოლებით) იმავე მიმართულების მატარებლების გასაგზავნად; 

      დააყენოს ბლოკ–სისტემა გასაგზავნი მატარებლის მიმართულებით;  

    გამოიღოს აპარატიდან შესაბამისი გადასარბენის (გადასარბენის ლიანდაგის) კვერთხ–გასაღები. 

 აპარატიდან გამოღებული კვერთხ–გასაღები აპარატში უნდა ჩაიდოს გაგზავნილი მატარებლის 

მიერ გადასარბენის დაკავების შემდეგ (როდესაც მატარებელი დაიკავებს დაშორების პირველ 

ბლოკ–უბანს). 

 წესს, თუ როგორ უნდა გაიგზავნოს მატარებელი გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას 

გასავლელი შუქნიშნების არმქონე ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე, როცა მართვის აპარატში არ 

არის კვერთხ-გასაღებები, ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი, ამასთან ეს წესი 

აღინიშნება სადგურების ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტებსა და სცბ–ს მოწყობილობათა 

გამოყენების ადგილობრივ ინსტრუქციებში. ამ შემთხვევაში მატარებლის გაგზავნა ხდება <<ა>> 

და <<ბ>> ქვეპუნქტებში აღნიშნული ნებართვით.       

 ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე სალოკომოტივო შუქნიშნების 

ჩვენებით არასწორი ლიანდაგით მატარებლების მოძრაობისას, თუ არასწორ ლიანდაგზე 

გასასვლელი შუქნიშანი არ იღება ან არ არსებობს, მატარებლის გაგზავნა ხდება ავტობლოკირების 

მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ

 

 1.16. სადგურის მორიგეს ეკრძალება გაგზავნოს მატარებელი გასასვლელი შუქნიშნის 

ამკრძალავი ჩვენებისას ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენებზე, სანამ არ დარწმუნდება, 

რომ პირველი ბლოკ–უბანი თავისუფალია.  

თუ ადრე გაგზავნილი მატარებლისათვის პირველი ბლოკ–უბნის გასავლელად საჭირო დროის 

გასვლის შემდეგაც მართვის მოწყობილობები აჩვენებს, რომ იგი დაკავებულია და სწორად 

გამზადებული მარშრუტის შემთხვევაში გასასვლელი შუქნიშანი არ იღება, სადგურის მორიგე 

უნდა დარწმუნდეს, რომ პირველი ბლოკ–უბანი თავისუფალია სხვა, მის განკარგულებაში 

არსებული საშუალებებით (ადრე გაგზავნილი მატარებლის მემანქანესთან რადიოკავშირით 
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 დალაპარაკებით, სიგნალისტების, საისრე პოსტების მორიგეების, გადასასვლელების მორიგეების 

შეტყობინებებით და სხვა), თუ 10 წუთის  განმავლობაში სადგურის მორიგე ვერ გამოარკვევს 

ადრე გაგზავნილი მატარებლის ადგილსამყოფელს, შემდეგი მატარებელი შეიძლება გაიგზავნოს 

გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას, მაგრამ წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანე 

სადგურიდან გაგზავნის წინ გაფრთხილებული უნდა იქნეს რადიოკავშირით ან მწვანე ფერის 

ნებართვის ბლანკზე  აღნიშვნით, რომ არ მოეპოვება ცნობები იმის შესახებ, თავისუფალია თუ არა 

პირველი ბლოკ–უბანი. 

 ავტობლოკირებით აღჭურვილ მოკლე გადასარბენებზე, რომლებზეც არ არის გასავლელი 

შუქნიშნები, სცბ–ს მოწყობილობების სისტემისა და მუშაობის პირობების გათვალისწინებით 

მატარებლების გაგზავნა ანალოგიურ შემთხვევებში  ხორციელდება ამ ინსტრუქციის 

პუნქტში გათვალისწინებული წესით.  

 1.17. პოსტის მორიგის მიერ მოუმსახურებელ სალიანდაგო პოსტზე ამკრძალავჩვენებიანი 

შუქნიშნის გავლა წარმოებს წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანისათვის იმ სადგურის მორიგის 

მიერ რადიოკავშირით გადაცემული ბრძანებით, რომელზეც მიწერილია პოსტი. თუ ამ დროს 

მატარებლის გაგზავნა ხდება ერთლიანდაგიან გადასარბენზე ან ორმხრივი ავტობლოკირებით 

აღჭურვილ ორლიანდაგიანი გადასარბენის არასწორი ლიანდაგით, სადგურის მორიგე მოვალეა 

წინასწარ მიიღოს სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანება, რომელიც 

ადასტურებს, რომ შემხვედრი მატარებლებისაგან გადასარბენი (გადასარბენის ლიანდაგი) 

თავისუფალია. 

 1.18. ამკრძალავჩვენებიანი სამარშრუტო შუქნიშნის გავლა გაგზავნილი მატარებლის მიერ 

(როგორც ერთლიანდაგიან, ისე ორლიანდაგიან გადასარბენზე) ხორციელდება ამ ინსტრუქციის 

პუნქტით გათვალისწინებული ნებართვებით, მას შემდეგ, რაც სადგურის მორიგე 

შეამოწმებს, თავისუფალია თუ არა შუქნიშნით შემოსაზღვრული უბანი.  

 1.19. გასასვლელ შუქნიშანზე მოსაწვევი შუქი, ნებართვა მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-54), 

სადაც 1–ლი პუნქტი შევსებულია შევსებულია, ან რადიოკავშირით გადაცემული სადგურის 

მორიგის ბრძანება მემანქანეს უფლებას აძლევს გაიაროს დაკეტილი გასასვლელი შუქნიშანი და 

ატაროს მატარებელი პირველ გასავლელ შუქნიშნამდე (იმ გადასარბენებზე, სადაც არ არის 

გასავლელი შუქნიშნები – მეზობელი სადგურის შესასვლელ შუქნიშნამდე) არა უმეტეს 20 კმ/სთ 

სიჩქარით, ამასთან გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე და მზად იყოს დაუყოვნებლივ 

გასაჩერებლად, თუ შეხვდება დაბრკოლება შემდგომი მსვლელობისათვის, შემდეგ კი 

იხელმძღვანელოს ავტომატური ბლოკირების  სიგნალებით.  

სამარშრუტო შუქნიშნების უწესივრობისას აღნიშნული ნებართვები მემანქანეს უფლებას 

აძლევს ანალოგიური წესით გაიაროს გასასვლელ (ან შემდეგ სამარშრუტო) შუქნიშნამდე.                               

  ერთდროულად სამარშრუტო და გასასვლელი შუქნიშნის უწესივრობისას, მუშაობის 

კონკრეტული პირობების მიხედვით შეიძლება გაიცეს ერთი ნებართვა ორივე სიგნალის 

ამკრძალავი ჩვენების გასავლელად ან ცალცალკე ნებართვები თითოეული სიგნალის 

გასავლელად, რაც დადგენილი უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

  ავტოსტოპიანი ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე 

ზემოთ აღნიშნულიდან ერთ–ერთი ნებართვით სადგურიდან გაგზავნილი მატარებლის 

მსვლელობისას, თუ მემანქანეს, აქვს ცნობები, რომ პირველი ბლოკ–უბანი თავისუფალია, 

მატარებლის  
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გადასარბენზე გასვლისა და სალოკომოტივო შუქნიშანზე მწვანე, ყვითელი ან ყვითელ–წითელი 

შუქის გამოჩენის შემდეგ მას შეუძლია იაროს პირველ გასავლელ შუქნიშნამდე, ამასთან 

იხელმძღვანელოს სალოკომოტივო შუქნიშნის სასიგნალო ჩვენებით.  

  სალოკომოტივო შუქნიშნის თეთრ შუქზე ან თუ არ არის ცნობები, თავისუფალია თუ არა 

პირველი ბლო-კუბანი, მემანქანემ უნდა იაროს პირველ გასავლელ შუქნიშნამდე არა უმეტეს 20 

კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო შემდგომ – ავტომატური ბლოკირების სიგნალებით. 
 

 1.20. ჯგუფური შუქნიშნის უწესივრობისას მატარებლების გაგზავნა ხდება სადგურის მორიგის 

ბრძანებით ან ნებართვით მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-54), სადაც 1–ლი პუნქტი 

შევსებულია შევსებულია ამ ინსტრუქციის  და პუნქტებში გათვალისწინებული წესით.  

  1.21. გასასვლელ შუქნიშანზე მიმართულების სამარშრუტო მაჩვენებლის (თეთრი ფერის) 

უწესივრობისას, მატარებლის გაგზავნა ხდება გაღებული გასასვლელი შუქნიშნით, მაგრამ ამ 

შემთხვევაში მატარებლის გაგზავნის წინ სადგურის მორიგემ მემანქანეს უნდა შეატყობინოს 

პირადად, სამატარებლო რადიოკავშირით ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული 

სადგურის ერთ–ერთი მუშაკის მეშვეობით მაჩვენებლის უწესივრობისა და მატარებლის 

მსვლელობის მიმართულებით მარშრუტის მზადყოფნის შესახებ. 

 1.22.  მართვის აპარატზე (ტაბლო) შუქნიშნების მამეორებლების, ან მოახლოებისა და დაშორების 

უბნების უწესივრობისას, მატარებლების მიღება და გაგზავნა უნდა განხორციელდეს 

ავტომატური ბლოკირებით. სამატარებლო დისპეტჩერთან, მეზობელი სადგურების  

მორიგეებთან, ლოკომოტივების მემანქანეებთან და სხვა მუშაკებთან სადგურის მორიგის 

დალაპარაკების (ტელეფონით ან რადიოკავშირით) საფუძველზე. მატარებლების მიღებისა და 

გაგზავნის პროცესში სადგურის სცბ–ს მოწყობილობების, საკონტროლო ხელსაწყოების 

უწესივრობისას სადგურის მორიგემ უნდა დაიცვას ამ ინსტრუქციის თავში დადგენილი  

წესები. 

 1.23. თუ საკონტროლი ხელსაწყოები უჩვენებს, რომ გადასარბენი დაკავებულია, არადა, იგი 

ფაქტობრივად თავისუფალია, და ამასთან საჭიროა მოძრაობის მიმართულების შეცვლა 

(ერთლიანდაგიან ან ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე), 

დამხმარე რეჟიმის სახელურების (ღილაკების) არსებობისას მოძრაობის მიმართულების შეცვლა 

ხდება ამ სახელურების (ღილაკების) დახმარებით სამატარებლო დისპეტჩერის 

რეგისტრირებული ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა გადასარბენის შემომსაზღვრელი 

სადგურების მორიგეებს მას შემდეგ, რაც  წინასწარ შეამოწმებენ, თავისუფალია თუ არა 

გადასარბენი:  

 <<ნება გეძლევათ შეცვალოთ ... გადასარბენზე (... გადასარბენის .... ლიანდაგზე) მოძრაობის 

მიმართულება კენტიდან წყვილზე დამხმარე რეჟიმის სახელურების (ღილაკების) მეშვეობით. 

გადასარბენი (... გადასარბენის .. ლიანდაგი) შემხვედრი მატარებლებისაგან თავისუფალია. 

სამატარებლო დისპეტჩერი ... >>  

 მიიღებენ რა ასეთ ბრძანებას, ორივე სადგურების მორიგეები წყვეტენ (ხსნიან) პლომბებს და 

გადაჰყავთ დამხმარე რეჟიმის სახელურები (ღილაკები) მოძრაობის მიმართულების 

შესაცვლელად. შეცვლიან რა მიმართულებას, სადგურების მორიგეები მართვის პულტზე 

საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენებით უნდა დარწმუნდნენ, რომ შეცვლა მოხდა და დამხმარე 

სახელურები (ღილაკები) დააყენონ ნორმალურ მდგომარეობაში. პლომბების აწყვეტის (ახსნის) 

შესახებ კეთდება ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში. 
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 მოძრაობის მიმართულების შეცვლის შემდეგ მატარებლის გაგზავნა ხდება გაღებული 

გასასვლელი შუქნიშნით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სიგნალი არ იღება, – ამ ინსტრუქციის 

და პუნქტების შესაბამისად. 

1.24. თუ ყველა დაწესებული სახეობის სატელეფონო კავშირი შეწყვეტილია, მაგრამ 

ავტობლოკირება წესივრულად მოქმედებს (საკონტროლი ხელსაწყოების ჩვენებით დაშორების 

უბნები თავისუფალია), ორლიანდაგიან უბნებზე მატარებლების მოძრაობა ხდება 

ავტობლოკირების სიგნალებით მხოლოდ სწორი ლიანდაგით. ერთლიანდაგიან უბნებზე 

მატარებლების გაგზავნა ავტობლოკირების გამოყენებით ამ შემთხვევებში შეუძლია მხოლოდ 

სადგურს, რომელიც გზავნის მატარებელს უპირატესი (კენტი) მიმართულებით იმ პირობით, რომ 

ავტობლოკირების მიმართულებაც ამ სადგურში კავშირის შეწყვეტის მომენტისათვის შეესაბამება 

ამ მიმართულებით მატარებლების მოძრაობას. 

  თუ სატელეფონო კავშირის შეწყვეტის მომენტისათვის ავტობლოკირება იყო წყვილი 

მიმართულებით და მატარებელი  სადგურიდან არ იყო გამოგზავნილი, ყველა დაწესებული 

სახეობის სატელეფონო კავშირის შეწყვეტის მომენტიდან ამ სადგურს ეკრძალება მატარებლის 

გამოგზავნა. უპირატესი მიმართულების მქონე სადგურს შეუძლია  გაგზავნოს  პირველი 

მატარებელი მხოლოდ იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც საჭიროა წყვილი მატარებლის მიერ 

გადასარბენის გავლისათვის. ამას მიემატება 10 წუთი სატელეფონო კავშირის შეყვეტის 

მომენტიდან იმ პირობით, თუ მთელი ამ დროის განმავლობაში საკონტროლო მოწყობილობები 

უჩვენებს, რომ გადასარბენი თავისუფალია. უპირატესი მიმართულების მქონე სადგურში ამ 

დროს ერთეული ლოკომოტივის არსებობისას, პირველად ის უნდა გაიგზავნოს. პირველი 

მატარებლის (ლოკომოტივის, დრეზინის) გაგზავნის წინ სადგურის მორიგემ უნდა შეცვალოს 

ავტობლოკირების მიმართულება კენტ მიმართულებაზე, ამოიღოს აპარატიდან კვერთხ–გასაღები 

და გააღოს გასასვლელი შუქნიშანი. პირველი მატარებლით (ლოკომოტივით, დრეზინით) 

მეზობელი სადგურის მორიგეს გადაეცემა წერილობითი შეტყობინება და ამ მომენტიდან 

სატელეფონო კავშირის აღდგენამდე მატარებლების მოძრაობა უნდა განხორციელდეს ამ 

ინსტრუქციის ს 

შესაბამისად. 

 1.25. უწესივრობებს, რომელთა დროსაც საჭიროა ავტობლოკირების მოქმედების შეწყვეტა, 

განეკუთვება: 

 ა) გადასარბენზე ორ ან მეტ თანმიმდევრობით განლაგებულ შუქნიშანზე ჩამქრალი სასიგნალო 

შუქი; 

 ბ) გასასვლელ ან გასავლელ შუქნიშანზე ნებადამრთველი შუქის არსებობა, თუ ბლოკ–უბანი 

დაკავებულია; 

 გ) მიმართულების შეცვლის შეუძლებლობა, მათ შორის დამხმარე რეჟიმის სახელურის 

(ღილაკის) დახმარებითაც ერთლიანდაგიან გადასარბენზე ან ორმხრივ ავტობლოკირებით 

აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენზე არასწორი ლიანდაგით მატარებლის გაგზავნისას. 

მოცემული დაყენებული მიმართულებით ავტობლოკირებით  სარგებლობა ნებადართულია. 

        თუ სამატარებლო ლოკომოტივის მემანქანე აღმოაჩენს ჩამონათვლიდან ერთ-ერთ 

უწესივრობას (ქვეპუნქტები <<ა>> ან <<ბ>>), მოვალეა დაუყოვნებლივ გააჩეროს მატარებელი და 

შეატყობინოს ეს უახლოესი სადგურის მორიგეს (სამატარებლო დისპეტჩერს). შემდგომ 

მოძრაობას გადასარბენზე მემანქანე ახორციელებს, ხელმძღვანელობს რა  
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, ხოლო თუ ბლოკ–უბანი დაკავებულია და 

გასავლელ შუქნიშანზე ნებადამრთველი ჩვენებაა, იგი მოვალეა შეატყობინოს ეს უკან მომავალი 

მატარებლების მემანქანეებს. ამ ბლოკ–უბანზე მსვლელობა შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 

მას გაათავისუფლებს წინამდგომი მატარებელი – არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით. ამასთან, 

მემანქანემ უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე და მზად იყოს გაჩერდეს, თუ 

შეხვდება რაიმე წინააღმდეგობა შემდგომი მოძრაობისათვის. 

 სადგურის მორიგე, რომელიც მიიღებს შეტყობინებას გადასარბენზე ავტობლოკირების 

უწესივრობის შესახებ ან თვითონ აღმოაჩენს ასეთ უწესივრობას, მოვალეა: 

 შეწყვიტოს მატარებლების გაგზავნა ამ გადასარბენზე (გადასარბენის ლიანდაგზე), გასასვლელი 

შუქნიშნები მოიყვანოს ამკრძალავ მდგომარეობაში; 

 გამოიძახოს რადიოკავშირით გადასარბენზე მყოფი მატარებლების მემანქანეები და 

გააფრთხილოს ისინი უწესივრობის შესახებ;  

 შეატყობინოს ავტობლოკირების უწესივრობის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერს; 

 გააკეთოს შესაბამისი ჩანაწერი სცბ–ს ჟურნალში და შეატყობინოს სცბ–ს ელექტრომექანიკოსს 

(სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციის მორიგეს). 

 დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის უბანზე ზემოთ ნაჩვენებ მოქმედებას ასრულებს 

სამატარებლო დისპეტჩერი. 

 ყველა აღნიშულ შემთხვევაში სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით ავტობლოკირება იკეტება 

და მატარებლების მოძრაობა წესდება კავშირის სატელეფონო საშუალებებით.  

 მატარებელთა მოძრაობისას სატელეფონო კავშირზე გადასვლის, აგრეთვე ავტობლოკირებით 

მატარებელთა მოძრაობის განახლების ბრძანების გადაცემის წინ სამატარებლო დისპეტჩერი 

სადგურების მორიგეების მეშვეობით უნდა დარწმუნდეს, რომ სადგურთშორისი გადასარბენი 

თავისუფალია.  

 1.26. ავტომატური ბლოკირებით სარგებლობის შეწყვეტისას და სატელეფონო კავშირზე 

გადასვლის შემდეგ ლოკომოტივების მემანქანეებს მიეცემათ საგზაო  ბარათები (გსა-50). 

 საგზაო ბარათი ერთდროულად არის ამ ამკრძალავჩვენებიანი გასასვლელი შუქნიშნის გავლის 

ნებართვაც. ავტობლოკირებით სარგებლობის შეწყვეტის შემდეგ, ამკრძალავჩვენებიანი 

სამარშრუტო შუქნიშნის გავლა ხდება ამ ინსტრუქციის  პუნქტში გათვალისწინებული წესით. 

 1.27.  თუ მატარებელი მიდის რამდენიმე მოქმედი ლოკომოტივით ან მთელ გადასარბენზე 

მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით, ნებართვა მწვანე ფერის ბლანკის სახით გადაეცემა მხოლოდ 

წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს. დანარჩენი ლოკომოტივების მემანქანეებმა უნდა 

იხელმძღვანელონ წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანის სიგნალებით.  

 1.28. ავტობლოკირების მოქმედების შეწყვეტა მისი უწესივრობის გამო და მატარებლების 

მოძრაობის კავშირის სხვა საშუალებებზე გადასვლა სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირის 

მოქმედების შეწყვეტისას წარმოებს შემდეგი წესით: 

 ა) ერთლიანდაგიან გადასარბენზე 

 სადგურის მორიგე, რომელმაც აღმოაჩინა ავტობლოკირების უწესივრობა, მეზობელ სადგურთან 

დალაპარაკების გზით და მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში ჩანაწერებით დარწმუნდება 

იმაში, რომ გადასარბენი თავისუფალია, გადასცემს მეზობელ სადგურს სამატარებლო 

ტელეფონოგრამას:  

 << ავტობლოკირება ... სადგურებს შორის არ მოქმედებს. თქვენგან უკანასკნელად მოვიდა № ... 

მატარებელი. თქვენკენ უკანასკნელად გამოგზავნილია № ... მატარებელი. გთხოვთ გადახვიდეთ 

სატელეფონო კავშირზე, სადგურის მორიგე...>>>.         
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 მეზობელი სადგურის მორიგე, ასევე დარწმუნდება რა იმაში, რომ გადასარბენი თავისუფალია, 

უპასუხებს: 

 <<თქვენგან უკანასკნელად მოვიდა № ... მატარებელი, თქვენკენ უკანასკნელად გამოგზავნილია 

№ ... მატარებელი, გადასარბენი თავისუფალია. ვაწესებ სატელეფონო კავშირს. სადგურის 

მორიგე... >>.  

 ბ) ორლიანდაგიან გადასარბენზე 

 სადგურის მორიგე, რომელმაც აღმოაჩინა ავტობლოკირების უწესივრობა და ამ სადგურისათვის 

მოცემული მიმართულების ლიანდაგი სწორია, მეზობელი სადგურის მორიგისაგან სამატარებლო 

ტელეფონოგრამით მოითხოვს შეტყობინებას ავტომატური ბლოკირებით უკანასკნელად 

გაგზავნილი მატარებლის მისვლის შესახებ და მიიღებს რა შეტყობინებას, გადასცემს ამ 

სადგურში შემდეგი შინაარსის ტელეფონოგრამას: 

<<ავტობლოკირება ... გადასარბენზე .... ლიანდაგით არ მოქმედებს. მატარებლის მოძრობას 

ამ ლიანდაგით ვაწესებ სატელეფონო კავშირით, სადგურის მორიგე ...>>. 

ანალოგიურად ფორმდება გადასვლა სატელეფონო კავშირზე იმ შემთხვევაშიც, როდესაც 

ავტობლოკირების მოქმედება უქმდება ორლიანდაგიანი გადასარბენის მეორე ლიანდაგზე. 

        1.29. ავტომატური ბლოკირებით მატარებლების მოძრაობის აღდგენა, თუ სამატარებლო 

სადისპეტჩერო კავშირი აღდგენილი არ არის წარმოებს შემდეგი წესით: 

 ა) ერთლიანდაგიან გადასარბენზე 

 მას შემდეგ, რაც ავტობლოკირების უწესივრობა აღმოიფხვრება  და ამის შესახებ გასინჯვის 

ჟურნალში გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერი, სადგურის მორიგე მეზობელ სადგურს გადასცემს 

ტელეფონოგრამას:  

<<ავტობლოკირების უწესივობა ... სადგურებს შორის აღმოფხვრილია. თქვენგან 

უკანასკნელად მოვიდა № ... მატარებელი. გთხოვთ აღადგინოთ მატარებლების მოძრაობა 

ავტობლოკირებით, სადგურის მორიგე...>>.   

მეზობელი სადგურის მორიგე, რომელიც შეამოწმებს, თავისუფალია თუ არა გადასარბენი, 

უპასუხებს: 

<<თქვენგად უკანასკნელად მოვიდა № ... მატარებელი, თქვენკენ უკანასკნელად 

გამოგზავნილია № ... მატარებელი, გადასარბენი თავისუფალია. მატარებლების მოძრაობას 

აღვადგენ ავტობლოკირებით. სადგურის მორიგე ...>>.   

ბ) ორლიანდაგიან გადასარბენზე 

სადგურის მორიგე, რომლისთვისაც მოცემული მიმართულების ლიანდაგი სწორია, 

გასინჯვის ჟურნალში ავტობლოკირების უწესივრობის აღმოფხვრის შესახებ ჩანაწერის ან 

მეზობელი სადგურის მორიგისაგან მიღებული ასეთი (შესაბამისი) შეტყობინების საფუძველზე, 

აგრეთვე როდესაც დარწმუნდება, რომ გადასარბენის ეს ლიანდაგი შემხვედრი მიმართულების 

მატარებლებისაგან თავისუფალია, გადასცემს ტელეფონოგრამას:  

<<ავტობლოკირების უწესივრობა ... გადასარბენის ... ლიანდაგზე აღმოფხვრილია. 

მატარებლების მოძრაობას აღვადგენ ავტომატური ბლოკირებით. სადგურის მორიგე...>>.  

1.30. თუ ორლიანდაგიანი გადასარბენი არ არის აღჭურვილი ავტობლოკირებით 

თითოეულ ლიანდაგზე მატარებლების ორმხრივი მოძრაობისათვის, მაშინ არასწორი ლიანდაგით 

მატარებლის გაგზავნის წინ ამ ლიანდაგზე ავტობლოკირების მოქმედება უნდა შეწყდეს და 

მატარებლების მოძრაობა დაწესდეს კავშირის სატელეფონო საშუალებებით,  ამასთან, 

მემანქანეებს მიეცეთ საგზაო ბარათები.  
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მატარებლების მოძრაობის წესი 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელ საშუალებად გამოყენებული 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციისას 

 

 

1.31. <<ცალკეულ უბნებზე სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებულ 
საშუალებად შეიძლება ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის გამოყენება>>. (ტექნიკური 
ექსპლუატაციის წესების 16.25 პუნქტიდან).  
 სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის, როგორც ძირითადი საშუალების, ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციის მოწყობილობებით აღჭურვილ რკინიგზის უბნებზე 

მატარებლების მოძრაობისას უზრუნველყოფილია მატარებლების ორმხრივი მოძრაობა (მათ 

შორის ორლიანდაგიანი გადასარბენის თითოეულ ლიანდაგზე) სალოკომოტივო შუქნიშნების 

სიგნალებით.  

გადასარბენზე ბლოკ–უბნების საზღვრებად ითვლება სპეციალური ნიშნები <<ბლოკ–უბნის 

საზღვარი>> შუქამრეკლებით და ციფრობრივი ლიტერული ცხრილით, ამასთან ნაჩვენები უნდა 

იყოს ბლოკ–უბნის ნომერი. 

ასეთ უბნებზე მოძრაობის ორგანიზაციის პრინციპი ავტომატური ბლოკირებისას 

მოძრაობის ანალოგიურია. 

1.32. პირველი ბლოკ–უბნის მატარებლით დაკავების ნებართვად ითვლება გასასვლელი 

შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება სალოკომოტივო შუქნიშანზე შესაბამისი ჩვენების 

არსებობისას, ხოლო შემდეგი ბლოკ–უბნის დაკავების ნებართვად–სალოკომოტივო შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

1.33. გადასარბენზე მატარებლის ტარების წესები პუნქტში დადგენილის ანალოგიურია.  

მაფრთხილებელი (შესასვლელის წინა) შუქნიშნის ჩამქრალი შუქის გავლა ნებადართულია 

გაუჩერებლად, ამ შემთხვევაში მემანქანემ უნდა იხელმძღვანელოს სალოკომოტივო შუქნიშნის 

ჩვენებით.  

1.34. მატარებლების მიღება, გაგზავნა და გატარება სადგურებში ხორციელდება ამ თავში 

ნაჩვენები წესებით. ამასთან უნდა შესრულდეს შემდეგი დამატებითი პირობები:  

ა) ორივე სადგურების მორიგეების მიერ მოძრაობის მიმართულების შეცვლა 

ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე და ორლიანდაგიანი გადასარბენის თოთოეულ ლიანდაგზე 

ძირითად რეჟიმში წარმოებს სამატარებლო დისპეტჩერის ზეპირი მითითებით, დამხმარე 

რეჟიმის დროს კი სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანებით;  

ბ) გასასვლელი ჯგუფური შუქნიშნების სამარშრუტო მაჩვენებლების ან მამეორებლების 

უწესივრობისას, ან როდესაც მატარებლის თავი იმყოფება მამეორებელი შუქნიშნის იქით, 

მატარებლის წასვლის ნებართვა გაღებული გასასვლელი ჯგუფური შუნიშნის ჩვენებისას 

გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეებს რადიოკავშირით:  

<<№ ... მატარებლის მემანქანეს ... ლიანდაგზე. ჯგუფური სიგნალი ... გაღებულია 

თქვენთვის. სალოკომოტივო სიგნალიზაციის წესივრულობისას ნება გეძლევათ გაემგზავროთ. 

სადგურის მორიგე ...>>.  
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გ) გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას მატარებლის გაგზავნისათვის 

მატარებლის წასვლის ნებართვა გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეს რადიოკავშირით, 

ბრძანებით:  

<<ნებას ვაძლევ № ... მატარებელს გაემგზავროს .... ლიანდაგიდან გადასარბენის .... მთავარი 

ლიანდაგით გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას და იაროს გადასარბენზე  

გასვლამდე არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, შემდგომ იხელმძღვანელოს სალოკომოტივო 

შუქნიშნების სიგნალებით. სადგურის მორიგე ...>>. 

1.35. უწესივრობებს, რომელთა დროსაც საჭიროა შეწყდეს ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაციის მოქმედება, განეკუთვნება: 

ა) თანმიმდევრულად, სამი და მეტი ბლოკ-უბნის ყალბი დაკავებულობა; 

ბ) მოძრაობის მიმართულების შეცვლის შეუძლებლობა, მათ შორის დამხმარე რეჟიმის 

სახელურების (ღილაკების) მეშვეობით, ერთლიანდაგიან გადასარბენზე და ორლიანდაგიანზე, 

თუ მოძრაობის მიმართულება დაყენებულია არასწორი ლიანდაგის მიმართულებით; 

გ) ბლოკ-უბნის თავისუფლების კონტროლის არსებობა (სალოკომოტივო შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება), როცა მატარებელს ან სხვა მოძრავ შემადგენლობას უბანი 

ფაქტობრივად დაკავებული აქვს. 

აღნიშნულ შემთხვევებში, აგრეთვე მატარებლის სადგურიდან გაგზავნის წინ 

სალოკომოტივო შუქნიშნის ნებსმიერი უწესივრობის აღმოჩენის შემთხვევაში ან მატარებლის 

არაკოდირებული ლიანდაგიდან გაგზავნისას ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის 

მოქმედება იკეტება და მატარებლების მოძრაობა წესდება კავშირგაბმულობის სატელეფონო 

საშუალებებით.  

1.36. კავშირგაბმულობის სატელეფონო საშუალებებზე გადასვლისა და ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალზაციის მოქმედების აღდგენის წესები ნაჩვენებია ამ ინსტრუქციის 1.26 – 

 1.30 პუნქტებში. 

ამასთან, დისპეტჩერული ბრძანებების და სამატარებლო ტელეფონოგრამების ტექსტებში 

სიტყვა <<ავტობლოკირება>> იცვლება სიტყვებით <<ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაცია>>.   

1.37. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის, როგორც დამოუკიდებელი საშუალების 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის მოწყობილობებით აღჭურვილ უბნებზე 

მატარებლების მოძრაობისას, მოძრაობის ორგანიზაციის კონკრეტულ წესებს ამ ინსტრუქციის 

მოთხოვნების შესაბამისად  ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მის მერ დამტკიცებულ 

ადგილობრივ ინსტრუქციებში და აღინიშნება სადგურების ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტებში. 
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გსა-54  

მწვანე  ფერის წერილობითი ნებართვის ბლანკი (გამოიყენება ავტომატური ბლოკირებისას) 
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თავი 2                            

მატარებლების მოძრაობა დისპეტჩერული 

ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე 

 
 

 2.1. დისპეტჩერული ცენტალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის საშუალებას მატარებლების მოძრაობისას წარმოადგენს ავტომატური 

ბლოკირება.  

 უბნებზე სადგურების ყველა შუქნიშნის მართვას და ისრის გადაყვანას ახორციელებს უშუალოდ 

სამატარებლო დისპეტჩერი. ელექტრული იზოლაციით აღჭურვილი ისრების, შუქნიშნების, 

სადგურის ლიანდაგების, აგრეთვე საისრე უბნებისა და გადასარბენების მდგომარეობას 

აკონტროლებს სამატარებლო დისპეტჩერი მართვის აპარატის მოწყობილობებით.  

       ყველა განკარგულებას, რომლებიც შეეხება მატარებლების მოძრაობას და სამანევრო 

მუშაობას, სამატარებლო დისპეტჩერი ტელეფონით ან რადიოკავშირით გადასცემს უშუალოდ 

მემანქანეს ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ სხვა მუშაკს, რომელსაც ამ გამყოფ 

პუნქტზე ეკისრება მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის ან მანევრების წარმოების ოპერაციების 

შესრულება.  

2.2. ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებულ საჭირო შემთხვევებში, სამატარებლო დისპეტჩერს 

შეუძლია სადგურები გადასცეს სათადარიგო მართვაზე, რის შემდეგაც მატარებლების მიღება და 

გაგზავნა, სამანევრო მუშაობა, აგრეთვე სიგნალების გაღება და დაკეტვა წარმოებს სადგურის 

უფროსის ან სხვა მუშაკის მიერ, რომელსაც ეკისრება ამ ოპერაციების შესრულება მოცემულ 

გამყოფ პუნქტზე. სადგურის სათადარიგო მართვაზე გადაცემამდე სამატარებლო დისპეტჩერი 

მოვალეა ამ მუშაკს გადასცეს ინფორმაცია იმ მატარებლების შესახებ, რომლებიც მიმდებარე 

გადასარბენებზე იმყოფებიან. 

თუ სადგურის სათადარიგო მართვაზე გადაცემამდე სამატარებლო დისპეტჩერმა ნება 

დართო სადგურის ლიანდაგებზე ძაბვის მოხსნით საკონტაქტო ქსელზე სამუშაოების 

წარმოებისათვის, იგი მოვალეა ეს აცნობოს სადგურის მორიგეს დისპეტჩერული ბრძანებით. 

სადგურის ცალკეული ისრები ან საისრე ყელები სამატარებლო დისპეტჩერმა შეიძლება 

გადასცეს ადგილობრივ მართვაზე. ამ შემთხვევებში ისრების გადაყვანას აწარმოებს მუშაკი, 

რომელიც სადგურის ამ რაიონში ხელმძღვანელობს სამანევრო მუშაობას. თუ ადგილობრივ 

მართვაზე გადაცემა გამოწვეულია სცბ–ს მოწყობილობების რემონტის აუცილებლობით, 

რომელიც თავისი ხასიათით არ მოითხოვს გასინჯვის ჟურნალში წინასწარ ჩაწერას, მაშინ 

ელექტრომექანიკოსს ნება ეძლევა გადაიყვანოს ადგილიბრივ მართვაზე გადაცემული ისრები 

მათი მუშაობის სისწორის დასადგენად. 
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მატარებლების მიღება და გაგზავნა 

 

2.3.  სადგურში მატარებლის მიღების წინ, როცა სამატარებლო დისპეტჩერი საკონტროლო 

ხელსაწყოების ჩვენების მიხედვით დარწმუნდება, რომ მისაღები ლიანდაგი და საისრე უბნები 

თავისუფალია, ამზადებს მისაღებ მარშრუტს. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის ისეთი მოწყობილობებით აღჭურვილ უბნებზე, 

რომლებიც მარშრუტების გამზადების წინასწარი დავალების მიცემის საშუალებას იძლევა, 

მისაღები მარშრუტის გამზადება შეიძლება წარმოებდეს მაშინაც, როცა ლიანდაგი და საისრე 

უბნები დაკავებულია (მოტომავლებით და არაასაღები ტიპის დრეზინებით ლიანდაგებისა და 

ისრების დაკავების გარდა).  

ისრების ფაქტობრივი გადაყვანა და შესასვლელი სიგნალის გაღება მოწმდება შესაბამისი 

საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენებით.  

2.4. მატარებლის გაგზავნის წინ, როცა სამატარებლო დისპეტჩერი ცენტრალურ აპარატზე 

საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენების მიხედვით დარწმუნდება, რომ საისრე უბნები, ხოლო 

მიმართულების შეცვლისას – გადასარბენი თავისუფალია, აყენებს გაგზავნის მარშრუტს. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის ასეთი მოწყობილობებით აღჭურვილ უბნებზე, 

რომლებიც მარშრუტის გამზადების წინასწარი დავალების მიცემის საშუალებას იძლევა, 

გაგზავნის მარშრუტის დაყენება შეიძლება წარმოებდეს მაშინაც, როცა საისრე უბნები 

დაკავებულია (მოტომავლებით და არაასაღები ტიპის დრეზინებით ლიანდაგის დაკავების 

გარდა).  

ისრების ფაქტობრივი გადაყვანა და გასასვლელი შუქნიშნის გაღება მოწმდება შესაბამისი 

საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენებით. 

2.5. თუ შესასვლელი ან გასასვლელი შუქნიშნის გაღების შემდეგ წამოიჭრება მარშრუტის 

შეცვლის საჭიროება, სამატარებლო დისპეტჩერს, რომელიც გადაკეტავს შესაბამის სიგნალს და 

აცნობებს ამას მემანქანეს, შეუძლია შეუდგეს ახალი მარშრუტის გამზადებას და ხელმეორედ 

გააღოს შუქნიშანი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ მატარებელი გაჩერებულია 

შესასვლელ სიგნალთან ან გასაგზავნ ლიანდაგზე. 

2.6. სამეურნეო მატარებლების გადასარბენზე სამუშაოდ გაგზავნა მეზობელ სადგურში 

მისვლით, აგრეთვე მთელ გადასარბენზე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის 

გაგზავნა ხდება ჩვეულებრივი წესით ავტობლოკირების სიგნალებით.  

2.7. სამეურნეო მატარებლის გადასარბენზე გაგზავნა უკან დაბრუნებით ან მატარებლის 

გაგზავნა მიმწოლი ლოკომოტივით, როდესაც ეს უკანასკენლი გადასარბენიდან გაგზავნის 

სადგურში ბრუნდება, წარმოებს ავტობლოკირების სიგნალებით, ამასთან სამუშაოების 

ხელმძღვანელს (მთავარ კონდუქტორს) ან მიმწოლი ლოკომოტივის მემანქანეს გადასარბენიდან 

უკან მსვლელობის უფლებისათვის მიეცემა კვერთხ–გასაღები. 

სამუშაოების ხელმძღვანელისათვის ან მიმწოლი ლოკომოტივის მემანქანისათვის კვერთხ–

გასაღების გადასაცემად სამატარებლო დისპეტჩერი გამოიძახებს სადგურის უფროსს ან 

მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ სხვა მუშაკს, რომელსაც ამ განაყოფ პუნქტზე 

ეკისრება მატარებლის მიღებისა და გაგზავნის ოპერაციების შესრულება სადგურის სათადარიგო 

მართვაზე გადაცემისას. გამონაკლის შემთხვევებში კვერთხ–გასაღების უწესივრობისას, ან 

როდესაც სადგურის აპარატები აღჭურვილი არ არის კვერთხ–გასაღებებით, სამეურნეო 
 



28 
 

მატარებლის ან გადასარბენიდან გაგზავნის სადგურში დასაბრუნებელი მომწოლი 

ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნისას, ავტობლოკირებით სარგებლობა უნდა შეწყდეს და 

დაწესდეს მატარებლების მოძრაობა კავშირის სატელეფონო საშუალებებით.  

ამ შემთხვევებში კავშირის სატელეფონო საშუალებებზე გადასვლამდე იმ გადასარბენის 

შემომსაზღვრელი სადგურები, რომლებზეც იგზავნება მატარებელი, გადაიყვანება სათადარიგო 

მართვაზე. 

2.8. აღმდგენი, სახანძრო მატარებლებისა და დამხმარე ლოკომოტივების გაგზავნა იმ 

გადასარბენზე, რომელზეც უნდა შესრულდეს აღდგენითი ან ახვა მსგავსი სამუშაოები, 

ხორციელდება მას შემდეგ, რაც ამ სადგურებში მორიგეობას მიიღებს სადგურის უფროსი ან 

მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული სხვა მუშაკები, რომლებსაც ეკისრებათ 

მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის ოპერაციების შესრულება. ამ მატარებლების გაგზავნა 

ხორციელდება გადასარბენის დაკეტვის შემდეგ. ამ შემთხვევებში მემანქანეებს ეძლევათ 

ნებართვა თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით. დამხმარე 

ლოკომოტივი შეიძლება გადასარბენზე გაგზავნოს შესაბამისმა  მუშაკმა მორიგეობის მიღებამდე 

სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა უშუალოდ 

მემანქანეს.  

 

მანევრების წარმოება 

 

2.9. ისრების გადაყვანა მანევრებისას შეიძლება გაახორციელონ: 

ა) სამატარებლო დისპეტჩერმა ცენტრალური პულტიდან; ამასთან, შესაბამის მუშაკებს 

გადასცეს მითითებები სამანევრო გადაადგილებისათვის მარშრუტის მზადყოფნის შესახებ 

რადიოკავშირით ან სადისპეტჩერო კავშირით სადგურების საისრე ყელებში დადგმული 

ტელეფონებით;  

ბ) სადგურის უფროსმა ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულმა სხვა მუშაკმა, 

რომელსაც ეკისრება მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის ოპერაციების შესრულება, სადგურის 

სათადარიგო მართვაზე გადაცემისას; 

გ) მატარებლების შემდგენელმა ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულმა 

სადგურის სხვა მუშაკმა რკინიგზის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დადგენილი წესის 

შესაბამისად, სადგურის ცალკეული ისრების ადგილობრივ მართვაზე გადაცემისას. 

სადგურის ლიანდაგებზე ერთეული ლოკომოტივებისა და დრეზინების გადაადგილებისას 

ადგილობრივ მართვაზე გადაცემული ისრები შეიძლება გადაიყვანოს სალოკომოტივო ბრიგადის 

ერთ–ერთმა მუშაკმა (დრეზინის მძღოლმა). 

მუშაკი, რომელსაც ისრები გადაჰყავს,  ისრის თითოეული გადაყვანის შემდეგ უნდა 

დარწმუნდეს კალმების მდგომარეობის სისწორეში ადგილობრივი მართვის პულტზე 

საკონტროლო ხელსაწყოებით ან უშუალოდ კალმების მდგომარეობით.  

2.10. აკრძალულია ისრის გადაყვანა ადგილობრივი მართვის პულტიდან ან ადგილობრივი 

მართვის გასაღებით საისრე იზოლირებული უბნის განთავისუფლებამდე, ხოლო იქ, სადაც 

დამოკიდებულებაში ჩართული არ არის ისრების იზოლაცია – მოძრავი შემადგენლობისაგან 

ისრის განთავისუფლებამდე. 
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2.11. მანევრების დამთავრების შემდეგ საისრე და სამანევრო სახელურები, აგრეთვე 

ადგილობრივი მართვის გასაღები დაყენებული უნდა იქნეს ნორმალურ მდგომარეობაში, 

მანევრების ხელმძღვანელი მოახსენებს სამატარებლო დისპეტჩერს მუშაობის დამთავრების 

შესახებ, ხოლო ეს უკანასკნელი ნორმალურ მდგომარეობაში აყენებს შესაბამის ღილაკებს. 

2.12. ადგილობრივი მართვის პულტები მუდმივად დაკეტილი უნდა იყოს. მომუშავეთა 

ნუსხას (დასახელებას), რომლებსაც ნება ეძლევათ ისარგებლონ ადგილობრივი მართვის პულტით 

ან გასინჯოს ის, აგრეთვე პულტების გასაღებების გაცემისა და შენახვის წესს ადგენს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი.  

 

 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის 

მოწყობილობების უწესივრობისას მოქმედების წესი 

 

2.13. თუ მარშრუტი სწორად არის გამზადებული და მისაღები ლიანდაგი თავისუფალია 

(მართვის მოწყობილობების ჩვენებით) და შესასვლელი შუქნიშანი არ იღება, მატარებელი 

შეიყვანება სადგურში სიგნალის ამკრძალავი ჩვენებისას სამატარებლო დისპეტჩერის 

რეგისტრირებული ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეს: 

<<ნებას გაძლევ შეიყვანო № ... მატარებელი სადგურ  ............. –ის ...... ლიანდაგზე 

შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას. სამატარებლო დისპეტჩერი ...>>.  

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით სადგურში შესვლისას, მემანქანემ უნდა ატაროს 

მატარებელი არა  უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, ამასთან გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე 

და მზად იყოს დაუყოვნებლივ გააჩეროს მატარებელი, თუ შემდგომი მოძრაობისათვის 

დაბრკოლება შეხვდება.  

თუ სადგური სათადარიგო მართვაზეა, შესასვლელი სიგნალის უწესივრობისას მატარებლის 

მიღება წარმოებს ამ ინსტრუქციის გათვალისწინებული წესით. 

2.14. გასასვლელი შუქნიშნის უწესივრობისას მატარებლის გაგზავნა ხდება მხოლოდ მაშინ, 

თუ შემხვედრი მატარებლებისაგან გადასარბენი თავისუფალია და გასაგზავნი მატარებლისათვის 

მოძრაობის მიმართულების დაყენების შემდეგ, სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული 

ბრძანებით, რომელიც მემანქანეს გადაეცემა: 

<<ნებას ვაძლევ № ... მატარებელს გაემგზავროს ...... სადგურ ..... –ის ........ ლიანდაგიდან 

გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას. სამატარებლო დისპეტჩერი...>>. 

ასეთი ბრძანების მიღების შემდეგ მემანქანეს უფლება აქვს გაემგზავროს სადგურიდან და 

ატაროს მატარებელი არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით პირველ გასავლელ შუქნიშნამდე, ხოლო 

შემდეგ ავტობლოკირების სიგნალებით, ამასთან გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე და 

მზად იყოს დაუყოვნებლივ გააჩეროს მატარებელი, თუ შემდგომი მოძრაობისათვის დაბრკოლება 

შეხვდება.  

ავტოსტოპიანი ავტომატური სალოკომოტივო სიგანლიზაციით აღჭურვილ უბნებზე 

გადასარბენზე გასვლის შემდეგ მემანქანე მოქმედებს ამ ინსტრუქციის  პუნქტში 

გათვალისწინებული წესით.                    
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თუ სადგური სათადარიგო მართვაზეა, მატარებლის გაგზავნა გასასვლელი სიგნალის 

უწესივრობისას ხდება ამ ინსტრუქციის და  პუნქტებში გათვალისწინებული წესით.  

2.15. თუ ისრის გადაყვანა ცენტრალური პულტიდან შეუძლებელია, სამატარებლო 

დისპეტჩერი გამოიძახებს ისრის მწმენდავ მუშაკს ან სადგურის სხვა მუშაკს და მოითხოვს 

გასინჯოს ისარი და შეძლებისდაგვარად აღმოფხვრას მართვის დარღვევის მიზეზი (მაგალითად, 

მოაშოროს უცხო საგანი, რომელიც ჩარჩორელსსა და კალამს შორის მოხვდა). თუ შესაბამის 

მუშაკს გარეგანი დათვალიერებით არ შეუძლია აღმოაჩინოს ისრის გადაყვანის შეუძლებლობის 

მიზეზი და აღმოფხვრას იგი, დისპეტჩერი წყვეტს იმ მატარებლების გატარებას ისარზე, 

რომლებისთვისაც ისარი უნდა გადავიდეს მეორე მდგომარეობაში. გამოიძახებს სცბ–ს 

ელექტომექანიკოსს ისრის გასინჯვისა და შეკეთებისათვის, ხოლო ამ ისრის გადაყვანა ხდება 

ადგილობრივი მართვის პულტიდან ანდა სადგური გადაეცემა სათადარიგო მართვაზე. 

თუ შეუძლებელია ისრის გადაყვანა ადგილობრივი მართვის პულტიდან ან სათადარიგო 

მართვის პულტიდან, უწესივრო ისარი გამოირთვება ცენტრალიზაციიდან და გადაეცემა  ხელით 

მართვაზე, რაც გაფორმდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით. ცენტალიზაციიდან 

გამორთული ისრის მატარებლის მიღების ან გაგზავნის მარშრუტში დაყენებისას იგი უნდა 

დაიკეტოს ზესადებით და ჩამოსაკიდი კლიტით.  

2.16. როდესაც დაზიანებულია საისრე იზოლირებული უბანი და ეს უკანასკნელი აჩვენებს 

ყალბ დაკავებულობას, ისრების შესაბამისი ჯგუფი გადაიყვანება ადგილობრივი მართვის 

პულტიდან ან სადგური გადაეცემა სათადარიგო მართვაზე.   

2.17. როდესაც ტაბლო აჩვენებს მისაღები ლიანდაგის დაკავებულობას, სამატარებლო 

დისპეტჩერმა დაზიანების გამოსწორებამდე ამ ლიანდაგზე, როგორც წესი, მატარებლები არ უნდა 

მიიღოს. თუ საჭირო გახდა, ამ ლიანდაგზე მატარებლის მიღება ხორციელდება დაკეტილი 

შესასველი შუქნიშნისას სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანებით მას შემდეგ, 

რაც იგი სადგურის უფროსის ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული სხვა მუშაკის 

მეშვეობით, რომელსაც დავალებული აქვს მატარებლების მიღების ან გაგზავნის ოპერაციების 

შესრულება, შეამოწმებს, თავისუფალია თუ არა მისაღები ლიანდაგი, ანდა გადასცემს  სადგურს 

სათადარიგო მართვაზე.  

2.18. ერთი ან რამდენიმე სადგურის კოდური მართვის უწესივრობისას, სამატარებლო 

დისპეტჩერმა ეს სადგურები უნდა გადაიყვანოს სათადარიგო მართვაზე. ამ შემთხვევებში 

სამატარებლო დისპეტჩერს ეკრძალება იხელმძღვანელოს ამ სადგურების ლიანდაგების, ისრებისა 

და შუქნიშნების მდგომარეობის საკონტროლო ხელსაწყოებით. 

2.19. ავტობლოკირების უწესივრობისას შესაბამისი გადასარბენის შემომსაზღვრელ 

სადგურებში სამატარებლო დისპეტჩერის მითითებით მორიგეობას მიიღებენ სადგურების 

უფროსები ან მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული მუშაკები, რომლებსაც ეკისრებათ 

მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის ოპერაციების შესრულება. 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით ავტობლოკირების მოქმედება იკეტება და 

მატარებლების მოძრაობა წესდება კავშირის სატელეფონო საშუალებებით. სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლის გაფორმებამდე სამატარებლო დისპეტჩერმა უნდა დაადგინოს, 

თავისუფალია თუ არა სადგურთშორისი გადასარბენი, ხოლო სადგურები გადასცეს სათადარიგო 

მართვაზე. 

2.20. ერთლიანდაგიან გადასარბენზე, სადაც ავტობლოკირების მართვის მოწყობილობები 

აღჭურვილია დამხმარე რეჟიმის სახელურებით ან ღილაკებით, თუ სამატარებლო დისპეტჩერს არ   
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 აქვს მოძრაობის მიმართულების შეცვლის საშუალება და არ შეუძლია გააღოს გასასვლელი 

შუქნიშანი გადასარბენების დაკავებულობის ჩვენების გამო, როცა იგი ფაქტობრივად 

თავისუფალია, ავტობლოკირების მოქმედების შეწყვეტა საჭირო არ არის. ამ შემთხვევაში 

სამატარებლო დისპეტჩერი დაადგენს, რომ გადასარბენი თავისუფალია და გამოიძახებს 

მოსაზღვრე გამყოფ პუნქტებზე სადგურების უფროსებს ან მატარებლების მოძრაობასთან 

დაკავშირებულ სხვა მუშაკებს, რომლებსაც ეკისრებათ მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის 

ოპერაციების შესრულება და აძლევს მათ განკარგულებას შეცვალონ ავტობლოკირების 

მიმართულება  სპეციალური სახელურების (ღილაკების) დახმარებით. გამოძახებული მუშაკები 

წყვეტენ პლომბებს ამ სახელურებისაგან (ღილაკებისაგან) და ცვლიან ავტობლოკირების 

მიმართულებას და როდესაც ორივე სადგურის მორიგეები მართვის პულტზე საკონტროლო 

ნათურების ჩვენებით დარწმუნდებიან, რომ ავტობლოკირების მიმართულება შეიცვალა, 

დააყენებენ დამხმარე სახელურებს (ღილაკებს) ნორმალურ მდგომარეობაში. ამის შემდეგ 

მატარებლების გაგზავნა წარმოებს სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ ავტობლოკირების 

სიგნალებით. 

2.21. ამ თავში ნაჩვენები წესი განსაზღვრავს დისპეტჩერული ცენტრალიზაციისას 

მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის წარმოების ძირითად დებულებებს. 

ამ დებულებების შესაბამისად თითოეული უბნისათვის (მიმართულებისათვის) კონკრეტული 

პირობების გათვალისწინებით მუშავდება ინსტრუქცია, რომელსაც ამტკიცებს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი. 
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                                                     თავი 3                        

მატარებლების მოძრაობა ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას 

მატარებლების მიღება და გაგზავნა 

 

3.1. <<ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას: 
მატარებლის მიერ გადასარბენის დაკავების ნებართვას წარმოადგენს გასასვლელი ან 

გასავლელი შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება. 
ერთლიანდაგიან უბნებზე გასასვლელი შუქნიშნის გასაღებად საჭიროა წინასწარ იმ 

მეზობელი სადგურის მორიგისაგან, სადაც იგზავნება მატარებელი ბლოკ–აპარატით თანხმობის 
საბლოკირებელი სიგნალის მიღება, ან მოძრაობის შესაბამის მიმართულებაზე ბლოკ–სისტემის  
გადართვა>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.28). 

მატარებლის მიღების წინ სადგურის მორიგე წინასწარ ამზადებს მისაღებ მარშრუტს და 

აღებს შესასვლელ შუქნიშანს ან აძლევს განკარგულებას შუქნიშნის გაღების შესახებ 

შემსრულებელ პოსტზე. 

სადგურში მომავალი მატარებლის მიერ შესასვლელი შუქნიშნის გავლის შემდეგ, 

უკანასკნელი ავტომატურად იკეტება. სადგურებში, რომლებსაც არ აქვთ ლიადაგების და ისრების 

ელექტრული იზოლაცია, მატარებლის მიერ შესასვლელი შუქნიშნის გავლის შემდეგ ამ სიგნალის 

სასიგნალო ღილაკი (სახელური) დაყენებული უნდა იყოს სიგნალის დაკეტვის მდგომარეობაში 

სადგურის მორიგის (ცეტრალიზაციის პოსტის ოპერატორის) მიერ. 

დარწმუნდება რა მატარებლის სადგურში სრული შემადგენლობით მოსვლაში, სადგურის 

მორიგე გადასცემს გამგზავნ სადგურში მოსვლის მაბლოკირებელ სიგნალს. ტელეფონით კი 

აცნობებს ამ მატარებლის მოსვლის დროს. თუ მატარებელი მოდიოდა მიმწოლი ლოკომოტივით, 

მაშინ მოსვლის შეტყობინებას და მოსვლის მაბლოკირებელ სიგნალს სადგურის მორიგე 

გადასცემს გამგზავნ სადგურს, როცა დარწმუნდება მიმწოლის მოსვლაში. 

3.2. სადგურის მორიგეს ეკრძალება გამგზავნ სადგურში გადასცეს შეტყობინება მატარებლის 

მოსვლის  შესახებ და მოსვლის მაბლოკირებელი სიგნალი, თუ ის არ დარწმუნდება, რომ 

მატარებელი გადასარბენიდან მოვიდა სრული შემადგენლობით. 

მიუხედავად იმისა დაამუშავებენ თუ არა მატარებლის მოსვლას კონტროლის 

მოწყობილობები, სადგურში მატარებლის სრული შემადგენლობით მოსვლაში სადგურის მორიგე 

უნდა დარწმუნდეს ბოლო ვაგონზე სამატარებლო სიგნალის არსებობით – პირადად, ან საისრე 

პოსტის მორიგის მოხსნებით, იმ სადგურებში, სადაც არის ისრების ცენტრალიზაცია და სადაც არ 

არის საისრე პოსტის მორიგეები – მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ სადგურის სხვა 

მუშაკების, გადასასვლელების მორიგეების მოხსენებით, რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის მიერ დამტკიცებული და სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელ  

აქტში ნაჩვენები წესით. 

სადგურში მატარებლის სრული შემადგენლობით მოსვლის ავტომატური კონტროლის 

მოწყობილობების არსებობისას, სადგურის მორიგე მატარებლის მოსვლის შემდეგ უნდა 

დარწმუნდეს თავისუფალია თუ არა გადასარბენი ამ მოწყობილებების საკონტროლო 

ხელსაწყოების ჩვენებით.                          
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თუ სადგურში შემომავალ მატარებელს ჰქონდა გადასარბენზე გაუთვალისწინებელი 

გაჩერება თვითდამუხრუჭების გამო და სამუხრუჭო მაგისტრალის გაწყვეტის სიგნალიზაციის 

დამუშავება, მემანქანემ, ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.18. პუნქტში გათვალისწინებული 

მოთხოვნების დაცვის გარდა, უნდა შეატყობინოს სადგურის მორიგეს რადიოკავშირით ასეთი 

გაჩერების შესახებ. ასეთი გაჩერების შესახებ გადასარბენიდან შეტყობინების გადაცემის 

შეუძლებლობისას – უნდა გაჩერდეს სადგურში და პირადად გადასცეს სადგურის მორიგეს ეს 

შეტყობინება. მატარებლის სრული შემადგენლობით მსვლელობის კონტროლი ასეთ 

შემთხვევებში ეკისრებათ როგორც სადგურის მუშაკებს, ისე  სალოკომოტივო ბრიგადას. 

3.3. თუ მატარებლის მიღების შემდეგ არ დაამუშავებენ მისი მოსვლის კონტროლის 

მოწყობილობები, სადგურის მორიგე ამ ინსტუქციის ს შესაბამისად უნდა 

დარწმუნდეს, რომ მატარებელი შემოვიდა სრული შემადგენლობით, უნდა მოახსენოს ამის 

შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერს. სამატარებლო დისპეტჩერი გადასარბენის შემომსაზღვრელი 

სადგურების მორიგეებთან დალაპარაკებით უნდა დარწმუნდეს, რომ გადასარბენი 

თავისუფალია, ამის შემდეგ აძლევს ერთდროულად ორივე სადგურში ნებართვას მოსვლის 

ბლოკ–სიგნალის გადაცემის შესახებ, ასეთი ნებართვის მიღების შემდეგ სადგურის მორიგე 

აწარმოებს ამ ოპერაციას დამხმარე ღილაკის საშუალებით. ელექტრო–მექანიკური ბლოკირებისას 

კი – სატერფულის ჩამკეტის ხელოვნური დამუშავებით. 

ნებართვა გადაეცემა ფორმით: 

<<...... სადგურის მორიგეს ნება გეძლევათ გადასცეთ სადგურ ....... № ..... მატარებლის 

მოსვლის მაბლოკირებელი სიგნალი დამხმარე ღილაკის მეშვეობით (სატერფულის ჩამკეტის 

ხელოვნური დამუშავებით) სამატარებლო დისპეტჩერი .....>>. 

ასეთივე წესი დაცული უნდა იქნეს შესასველელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას  

მატარებლის მიღების შემთხვევაში. მოსვლის დამხმარე ღილაკიდან ან სატერფულის ჩამკეტიდან 

პლომბის აწყვეტის შესახებ სადგურის მორიგე წინასწარ აკეთებს ჩანაწერს გასინჯვის ჟურნალში. 

თუ სალიანდაგო ბლოკირების მოწყობილობების მართვის აპარატები აღჭურვილია მოსვლის 

დამხმარე ღილაკების თითით დაჭერის ან სატერფულის ჩამკეტის დამუშავების მაფიქსირებელი 

მრიცხველებით, მაშინ აღნიშნული ღილაკები არ იპლომბება. ამ შემთხვევებში მატარებლის 

მოსვლის მაბლოკირებელი სიგანლის ხელოვნურად გადაცემისას სადგურის მორიგის მიერ 

მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში შესაბამისი მატარებლის ნომრის გასწვრივ ჩაიწერება 

მრიცხველის  ჩვენება. 

თუ ხელოვნური დამუშავება გამოწვეულია სცბ–ს მოწყობილობების უწესივრობით, მაშინ ამ 

უწესივრობის შესახებ ჩანაწერი კეთდება გასინჯვის ჟურნალში. 

3.4. მატარებლის გაგზავნის წინ სადგურის მორიგე, გაამზადებს რა მარშრუტს, აღებს 

გასასვლელ შუქნიშანს ან აძლევს მისი გაღების განკარგულებას შემსრულებელ პოსტზე. 

გასასვლელი შუქნიშნის გაღებასთან ერთდროულად მეზობელ სადგურს ავტომატურად 

გადაეცემა მატარებლის გაგზავნის მაბლოკირებელი სიგნალი (ელექტრო–მექანიკური 

ბლოკირებისას, როცა არ არის შემსრულებელი პოსტები, მატარებლის გაგზავნის მაბლოკირებელი 

სიგნალი მეზობელ სადგურს გადაეცემა ცალკე, გასასავლელი სიგნალის დაკეტვის შემდეგ). 

მატარებლის მიერ გასასვლელი შუქნიშნის გავლის შემდეგ სასიგნალო ღილაკი (სახელური) 

დაყენებული უნდა იყოს სიგნალის დაკეტვის მდგომარეობაში და სადგურის მორიგემ 

ტელეფონით უნდა შეატყობინოს მეზობელი სადგურის მორიგეს მატარებლის ფაქტობრივი 

წასვლის დრო.  
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დამოუკიდებლად იმისა, არის თუ არა მისვლის მაბლოკირებელი სიგნალი, სადგურის 

მორიგეს უფლება აქვს გააღოს გასასვლელი შუქნიშანი და გაგზავნოს მატარებელი მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც მეზობელი სადგურიდან მიიღებს ტელეფონით შეტყობინებას ადრე გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის შესახებ. 

ადრე გაგზავნილი მატარებლის მეზობელ სადგურში მისვლის შესახებ ტელეფონით 

შეტყობინების მიღებამდე ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე სადგურის მორიგეს ეკრძალება 

აგრეთვე მისცეს შემხვედრი მიმართულების  მატარებლის მიღების თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალი.  

3.5. თუ გასასვლელი შუქნიშნის გაღების შემდეგ მატარებელი რატომღაც არ იქნება 

გაგზავნილი, სადგურის მორიგე მოვალეა დაკეტოს გასასვლელი შუქნიშანი, გააკეთოს ამის 

შესახებ ჩანაწერი მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში და შეატყობინოს მეზობელ გამყოფ 

პუნქტს და სამატარებლო დისპეტჩერს მატარებლის დაყოვნების შესახებ. 

დაყოვნებული ან იმავე მიმართულების სხვა მატარებლის გაგზავნა ხდება დაკეტილი 

გასასვლელი სიგნალისას, ნებართვით მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც  შევსებულია 1 

პუნქტი მატარებლის ფაქტური წასვლის დროის შესახებ მეზობელ გამყოფ პუნქტს გადაეცემა 

შეტყობინება ტელეფონით. ელექტრომექანიკური ბლოკირებისას, როდესაც არ არის 

შემსრულებელი პოსტები, დაყოვნებული ან იმავე მიმართულების სხვა მატარებლის ფაქტიური 

წასვლის შემდეგ, მეზობელ  გამყოფ პუნქტზე გადაეცემა მაბლოკირებელი სიგნალი. შემდეგი 

მატარებლები იგზავნება ბლოკირებით ჩვეულებრივი წესით. 

ნებართვით მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც  შევსებულია 1 პუნქტი ამ 

ინსტრუქციის ზოგადი დებულებების  მოთხვონების დაცვით მიეცემა წამყვანი 

ლოკომოტივის მემანქანეს, აგრეთვე ბლოკირების წესივრულად მუშაობისას, გასასვლელი 

სიგნალის თვითნებურად დაკეტვის შემთხვევებშიც (იზოლირებული სექციის ყალბი 

დაკავებულობის, შუქნიშნის ნათურის გადაწვის ან გასასვლელი სიგნალის შეცდომით დაკეტვის 

გამო). 

იმ სადგურებში, სადაც სამატარებლო რადიოკავშირის მოწყობილობები აღჭურვილია 

მოლაპარაკების ავტომატური რეგისტრაციის მოწყობილობებით, მწვანე ფერის წერილობითი 

ნებართვის გაცემის მაგიერ სამატარებლო ლოკომოტივის მემანქანეს შეიძლება გადაეცეს 

რადიოკავშირით მაგნიტოფონის ლენტზე რეგისტრირებული გაგზავნის ბრძანება:  

<<ნება ეძლევა № ..... მატარებელს ..... წავიდეს ..... ლიანდაგიდან გადასარბენის ..... 

ლიანდაგით და იაროს სადგურ ..... (ბლოკ-პოსტამდე) ..... გადასარბენი თავისუფალია. სადგურის 

მორიგე ..... >>.   

3.6. თუ ერთლიანდაგიანი გადასარბენის შემომსაზღვრელ სადგურში გასასვლელი 

შუქნიშნის გაღების შემდეგ წამოიჭრება მატარებლის დაკავების და ამ გადასარბენზე შემხვედრი 

მიმართულების მატარებლის გაგზავნის აუცილებლობა, გასასვლელი სიგნალი იკეტება, 

ნახევრადავტომატური ბლოკირების ხმარება წყდება და  მატარებლების მოძრაობა წესდება 

სატელეფონო კავშირით. ამ შემთხვევაში შემხვედრი მიმართულებით მომავალ მატარებლებს 

გადასარბენის დაკავების უფლებისათვის მიეცემათ საგზაო ბარათები.  

ნახევრადავტომატური ბლოკირების მოქმედება განახლდება ადრე დაკავებული ან ამ 

მიმართულების სხვა მატარებლის გადასარბენზე გაგზავნისას, ამასთან ეს მატარებელი იგზავნება 

ამ ინსტრუქციის გათვალისწინებული ერთ–ერთი ნებართვით. 

3.7. ჯგუფური შუქნიშნების არსებობისას, მატარებლის გაგზავნა ხდება გასასვლელი  
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სიგნალის ნებადამრთველი ჩვენებით და სამარშრუტო მაჩვენებლით, რომელიც მწვანე  ფერის 

ციფრით უჩვენებს იმ ლიანდაგის ნომერს, რომლიდანაც ნებადართულია მატარებლის გაგზავნა.  

ჯგუფური შუქნიშნების სამარშრუტო მაჩვენებლების უწესივრობის შემთხვევებში 

სადგურიდან მატარებლის გაგზავნა ხდება ღია გასასვლელი ჯგუფური სიგნალით, 

მემანქანისათვის ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული ფორმით სადგურის 

მორიგის ბრძანების გადაცემით ან ლოკომოტივის მემანქანეს გადაეცემა ნებართვა მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც შევსებულია II პუნქტი. 

გასასვლელ შუქნიშანზე მსვლელობის მიმართულების სამარშრუტო მაჩვენებლის (თეთრი 

ფერის) უწესივრობისას, მატარებლების გაგზავნა ხდება ამ ინსტრუქციის 

გათვალისწინებული წესით. 

3.8.  თუ გასაგზავნად გამზადებული მატარებლის წამყვანი ლოკომოტივი იმყოფება 

ნებადამრთველი ჩვენებიანი გასასვლელი სიგნალის იქით და მემანქანე ვერ ხედავს ამ სიგნალის 

ჩვენებას, მატარებლის გაგზავნა ხდება მემანქანისათვის სადგურის მორიგის ბრძანების 

გადაცემით ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული ფორმით, ან ლოკომოტივის 

მემანქანეს გადაეცემა ნებართვა მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც შევსებულია II 

პუნქტი. 

თუ გასაგზავნი მატარებლის თავი  იმყოფება გასასვლელი სიგნალის იქით და ამ 

უკანასკნელის გაღება შეუძლებელია, ბლოკირების მოქმედება წყდება; მატარებლის გაგზავნა 

ხდება კავშირის სატელეფონო საშუალებებით, მემანქანეს ეძლევა საგზაო ბარათი. ასეთივე წესით 

ხდება მატარებლების გაგზავნა იმ ლიანდაგებიდან, რომლებიც არ არიან აღჭურვილი გაგზავნის 

ორგანიზებული მარშრუტებით. 

3.9. ერთლიანდაგიან და ორლიანდაგიან (სწორი მიმართულებით) გადასარბენზე 

მატარებლის გაზავნა, გადასარბენიდან გამგზავნ სადგურში უკან დაბრუნებით ხდება დაკეტილი 

გასასვლელი შუქნიშნით, მემანქანისათვის კვერთხ–გასაღების გაცემით, რომელიც მას აძლევს 

დაკეტილი გასასვლელი სიგნალის გავლის და უკან მსვლელობის უფლებას შესასვლელ 

შუქნიშნამდე (სასიგნალო ნიშნამდე – << სადგურის საზღვარი>>. 

ამასათან ერთლიანდაგიან გადასარბენზე მატარებლის გადასარბენიდან შემდგომი უკან 

დაბრუნებით გაგზავნის წინ მეზობელი სადგურიდან დადგენილი წესით ბლოკ–აპარატით 

მიღებული უნდა იქნეს თანხმობა მატარებლის გაგზავნის შესახებ ან ბლოკ–სისტემა უნდა 

გადაირთოს მოძრაობის შესაბამის მიმართულებაზე. 

3.10. თუ  ადგილი, სადამდეც მიდის მატარებელი, არის პირველი (მატარებლის მოძრაობის 

მიმართულებით) სალიანდაგო პოსტის (ბლოკპოსტის იქით), მაშინ ამ პოსტის მორიგე თუ 

წინამდებარე გადასარბენი თავისუფალია, გადასცემს მემანქანეს ნებართვას მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც  შევსებულია 1 პუნქტი  როგორც უფლებას გაიაროს დაკეტილი 

გასასვლელი სიგნალი, შემდგომ უკან დაბრუნებით, ასევე იქცევიან მატარებლის მოძრაობის 

გზაზე განლაგებული სხვა ბლოკპოსტების მორიგეები. 

გამგზავნ სადგურში დაბრუნებისას, მატარებელი გაივლის გაუჩერებლად ყველა აღნიშნულ 

ბლოკპოსტს და მიიღება სადგურში ღია შესასვლელი შუქნიშნით ან დაწესებული ნებართვით,  

რომელიც უფლებას აძლევს მემანქანეს შევიდეს სადგურში შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი 

ჩვენებისას. 

ბლოკპოსტების მორიგეები, ყველა შემთხვევაში მატარებლის ფაქტიური გავლის შესახებ 

ტელეფონით ატყობინებენ მოსაზღვრე გამყოფი პუნქტების მორიგეებს. 
 



36 
 

სადგურში მატარებლის მოსვლისთანავე კვერთხ-გასაღები უბრუნდება სადგურის მორიგეს, 

რომელიც ათავსებს მას აპარატში და ტელეფონით ატყობინებს მეზობელი გამყოფი პუნქტის 

მორიგეს მატარებლის დაბრუნების შესახებ.  

3.11. კვერთხ–გასაღების უწესივრობისას, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც ბლოკ–

აპარატი აღჭურვილი არ არის კვერთხ–გასაღებით, მატარებლის გაგზავნა შემდგომ გაგზავნის 

სადგურში უკან დაბრუნებით ხდება სატელეფონო კავშირით, ბლოკირების მოქმედების 

შეწყვეტით. 

ამ შემთხვევაში მატარებლები იგზავნებიან გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას, 

მემანქანეს გადაეცემა საგზაო ბარათი (გსა-50). 

თუ ორლიანდაგიან გადასარბენზე ადგილი, სადამდეც მიდის მატარებელი არის 

წინამდებარე ბლოკპოსტის იქით, მაშინ, გამგზავნი სადგური გასცემს საგზაო ბარათს 

ბლოკპოსტამდე, ბლოკპოსტის მორიგე კი, თუ პოსტებს შორის გადასარბენი თავისუფალია, 

აძლევს საგზაო ბარათს შემდგომი მოძრაობისათვის. მატარებლის დაბრუნება ხდება ამ 

ინსტრუქციის გათვალისწინებული წესით.  

სამატარებლო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ბლოკირების მოქმედება წყდება 

ერთდროულად ყველა პოსტებსშორის გადასარბენებზე, რომლებზეც უნდა გაიაროს მატარებელმა 

ან ჯერ სადგურის მიმდებარე პირველ გადასარბენზე, შემდეგ კი თითოეულ მომდევნო 

თავისუფალ გადასარბენზე.  

ბლოკირების მოქმედება განახლდება მატარებლის გადასარბენიდან დაბრუნების შემდეგ.  

3.12. მეზობელ სადგურამდე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნა 

ხდება საგზაო ბლოკირებით, ჩვეულებრივი წესით, მეზობელ სადგურს მიმწოლი ლოკომოტივით 

მატარებლის გაგზავნის შესახებ გადაეცემა შეტყობინება ტელეფონით.  

მატარებლის გაგზავნა მიმწოლი ლოკომოტივით, როდესაც ეს უკანასკნელი ბრუნდება 

გადასარბენიდან გაგზავნის სადგურში, ხდება ბლოკირებით (გაღებული გასასვლელი სიგნალით) 

უკან მსვლელობის უფლებისათვის, მიმწოლი ლოკომოტივის მემანქანეს გამგზავნ სადგურში 

ეძლევა კვერთხ–გასაღები. 

3.13. კვერთხ–გასაღების უწესივრობისას, აგრეთვე იმ შემთხვევებშიც, როდესაც 

ბლოკაპარატი აღჭურვილი არ არის კვერთხ–გასაღებით მიმწოლი ლოკომოტივისათვის, 

მატარებლის გაგზავნა მიმწოლი ლოკომოტივით, როდესაც მიმწოლი ლოკომოტივი ბრუნდება 

გამგზავნ სადგურში, ხდება სატელეფონო კავშირით ბლოკირების მოქმედების შეწყვეტით. 

წამყვანი და მიმწოლი ლოკომოტივების მემანქანეებს მიეცემათ საგზაო ბარათები. 

გადასარბენზე ბლოკპოსტების არსებობისას, ნებართვის გაცემა და მიმწოლი ლოკომოტივის 

უკან დაბრუნება გამგზავნ სადგურში ხდება ამ ინსტრუქციის გათვალისწინებული 

წესით. ბლოკირების მოქმედება განახლდება მეზობელ სადგურში მატარებლის მისვლის 

შეტყობინების მიღებისა და გამგზავნ სადგურში მიმწოლი ლოკომოტივის დაბრუნების შემდეგ. 

3.14. არაასაღები დრეზინები (მათ შორის უკან დაბრუნებით) იგზავნება გადასარბენებზე 

ჩვეულებირვი წესით – როგორც მატარებლები. 
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სალიანდაგო პოსტების (ბლოკპოსტების) მქონე 

გადასარბენებზე მატარებლების მსვლელობა 

 

3.15. მიიღებს რა მეზობელი გამყოფი პუნქტიდან მატარებლის გაგზავნის მაბლოკირებელ 

სიგნალს, ბლოკპოსტის მორიგე თუ წინამდებარე გადასარბენი თავისუფალია, აღებს გასავლელ 

შუქნიშანს. გასავლელი შუქნიშნის გაღებასთან ერთად მეზობელ გამყოფ პუნქტზე ავტომატურად 

გადაიცემა გაგზავნის მაბლოკირებელი სიგნალი (ელექტრომექანიკური ბლოკირებისას 

მაბლოკირებელი სიგნალი გადაეცემა ცალკე, გასავლელი შუქნიშნის დაკეტვის შემდეგ). 

მატარებლის მიერ გასავლელი შუქნიშნის გავლის შემდეგ სასიგნალო ღილაკი (სახელური) 

ბლოკპოსტის მორიგემ უნდა დააყენოს სიგნალის დაკეტვის მდგომარეობაში. დარწმუნდება რა, 

რომ მატარებელმა გაიარა სრული შემადგენლობით, ბლოკპოსტის მორიგე აცნობებს მეზობელ 

სადგურებს მატარებლის ფაქტიური გავლის დროს, უკანმდებარე გამყოფ პუნქტზე კი, ამის 

გარდა, გადასცემს გავლის მაბლოკირებელ სიგნალს (ელექტრომექანიკური ბლოკირებისას 

გავლის მაბლოკირებელი სიგნალი გადაეცემა ერთდროულად წინამდებარე გამყოფ პუნქტზეც). 

3.16. თუ მატარებელი მიდიოდა მიმწოლი ლოკომოტივით, ბლოკპოსტის მორიგე 

უკანმდებარე გამყოფ პუნქტზე გავლის მაბლოკირებელ სიგნალს გადასცემს მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც დარწმუნდება მიმწოლის გავლაში.  

მატარებლის მიმწოლი ლოკომოტივის გარეშე გავლის შემთხვევებში ბლოკპოსტის მორიგემ 

დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეზობელ გამყოფ პუნქტებს, მაგრამ მაბლოკირებელ 

სიგნალს არ გადასცემს (ელექტრომექანიკური ბლოკირებისას არ კეტავს გასავლელ სიგნალსაც). 

ანალოგიური წესით მოქმედებენ წინამდებარე ბლოკპოსტების მორიგეებიც. 

ელექტრომექანიკური ბლოკირებისას წინამდებარე ბლოკპოსტების მორიგეები, მატარებლის 

თავისუფალ გადასარბენზე დაკეტილი გასავლელი შუქნიშნისას გატარების წინ მემანქანეს 

გადასცემენ ნებართვას  მწვანე ფერის ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც  შევსებულია 1 პუნქტი 

გავლის მაბლოკირებელ სიგნალს თითოეული ბლოკპოსტის მორიგე გადასცემს მხოლოდ 

ჩამორჩენილი  მიმწოლი ლოკომოტივის მიერ ბლოკპოსტის გავლის შემდეგ. 

წინ მიმავალი მატარებლის მიერ შუქნიშნის ავტომატურად დაკეტვისას, მიმწოლი 

ლოკომოტივი გადავა მეზობელ ბლოკ–უბანზე ამ გასავლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას. 

3.17. ავტომატური ბლოკპოსტებით, მიერთების პუნქტების მომსახურე  ბლოკპოსტებით, 

სალიანდაგო განვითარების მქონე გამყოფი პუნქტების მაგივრად პერიოდულად გახსნილი 

ბლოკპოსტებით (რომლებიც მოქმედებენ დღე–ღამის გარკვეულ პერიოდში) აღჭურვილ 

გადასარბენებზე მატარებლების მოძრაობის ორგანიზაციის წესი დადგენილი უნდა იქნეს 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ, მოწყობილობების სისტემებთან დაკავშირებით. 
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მატარებლების მოძრაობა ნახევრადავტომატური 

ბლოკირების უწესივრობისას 

 

3.18. უწესივრობებს, რომელთა დროსაც ნახევრადავტომატური ბლოკირების მოქმედება 

უნდა შეწყდეს, მიეკუთვნება: 

ა) გასასვლელი ან გასავლელი შუქნიშნის დაკეტვის შეუძლებლობა; 

ბ) გასასვლელი ან გასავლელი შუქნიშნის გაღების შეუძლებლობა თუ გადასარბენი 

თავისუფალია; 

გ) მაბლოკირებელი სიგნალების  თვითნებური მიღება; 

დ) მაბლოკირებელი სიგნალის გადაცემის ან მიღების შეუძლებლობა; 

ე) თუ ბლოკაპარატზე არ არის პლომბები (გარდა პლომბებისა სატერფულის ჩამკეტზე ან 

დამხმარე ღილაკზე). 

ყველა ნაჩვენებ შემთხვევაში, აგრეთვე მაბლოკირებელი მოწყობილობების გადაკეთების, 

გადატანის, შეკეთების, გამოცდის, შეცვლისა და სხვა სამუშაოებისას, რომლებიც იწვევენ 

მოწყობილობების მოქმედების დროებით შეწყვეტას, ბლოკირება იკეტება და მატარებლების 

მოძრაობა ხორციელდება სატელეფონო კავშირით. 

3.19.  ელექტრომექანიკოსის მიერ ნახევრადავტომატური ბლოკირების აპარატის (ბლოკ–

აპარატის, პულტის) გასინჯვის დროს ბლოკირების მოქმედება არ წყდება. ამასთან, სანამ ბლოკ–

აპარატი გაღებულია (გახსნილია), სადგურის მორიგე და ელექტრომექანიკოსი მოვალენი არიან 

განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნონ თვალ–ყური ბლოკირების მოწყობილობების მუშაობის 

სისწორეს.  

ნახევრადავტომატური ბლოკირების აპარატურის გასინჯვის, დარეგულირებისა და 

დაზეთვის დამთავრების შემდეგ დაპლომბვის წინ ელექტრომექანიკოსი სადგურის მორიგესთან 

ერთად საკონტროლო მოწყობილობების ჩვენებათა მიხედვით ამოწმებს ბლოკ–აპარატზე ჩვენების 

შესაბამისობას გადასარბენის მდგომარეობასთან (მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში 

ჩანაწერებით და მეზობელი გამყოფი პუნქტების მორიგეებთან დალაპარაკებით). 

გასინჯვის ან შეკეთების მიზნით ბლოკ–აპარატის გახსნის, აგრეთვე ამ სამუშაოს 

დამთავრების თითოეული შემთხვევის შესახებ ელექტრომექანიკოსის მიერ კეთდება შესაბამისი 

ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში. 

3.20. სატელეფონო კავშირზე გადასვლა, აგრეთვე ბლოკირებით მატარებლების მოძრაობის 

განახლება ხორციელდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, სადგურების მორიგეების 

მეშვეობით გადასარბენის თავისუფლების წინასწარი შემოწმების შემდეგ. 

სადისპეტჩერო კავშირის უწესივრობისას, მატარებლების მოძრაობის სატელეფონო კავშირზე 

გადასვლა და ბლოკირების მოქმედების აღდგენა ხდება ამ ინსტრუქციის  და  პუქნტებში 

ნაჩვენები წესით.  

3.21. ბლოკირების მოქმედების შეწყვეტისა და  სატელეფონო კავშირზე გადასვლის შემდეგ 

მატარებლების  მემანქანეებს მეზობელ გამყოფ პუნქტამდე მსვლელობისათვის ეძლევათ საგზაო 

ბარათები. 

3.22. ამკრძალავჩვენებიანი სამარშრუტო შუქნიშნის გავლა (გასასვლელ შუქნიშნამდე) 

შეიძლება განხორციელდეს: მოსაწვევი სიგნალით; წასასვლელი მატარებლის მემანქანისათვის  
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სადგურის მორიგის მიერ რადიოკავშირით გადაცემული ბრძანებით;  ნებართვით მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით (გსა-52), სადაც  შევსებულია 1 პუნქტი (ხელით ტექსტის შესაბამისი შეცვლით). 

3.23. ორმაგი წევით ან მთელ გადასარბენზე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის 

მსვლელობისას, ნებართვა გადასარბენის დაკავების უფლებისათვის ეძლევა მხოლოდ წამყვანი 

ლოკომოტივის მემანქანეს, მეორე (ორმაგი წევისას) და მიმწოლი ლოკომოტივის მემანქანეებმა 

უნდა იხელმძღვანელონ წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანის სიგნალებით ან რადიოკაშირით 

გადაცემული შეტყობინებებით.  

3.24. მაბლოკირებელი სატელეფონო კავშირის უწესივრობისას, სადგურის მორიგე მოვალეა 

განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნოს თვალყური მართვის აპარატებზე საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენების ცვლილებებს. 

შეტყობინება მატარებლების მოძრაობის შესახებ ამ შემთხვევაში გადაეცემა სამატარებლო 

დისპეტჩერის საშუალებით ან სადგურის მორიგის განკარგულებაში არსებული 

კავშირგაბმულობის სხვა საშუალებებით. 

3.25. ცალმხრივი ნახევრადავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან 

(მრავალლიანდაგიან) გადასარბენებზე არასწორი ლიანდაგით მატარებლების გაგზავნა 

(რეგულირების მიზნით) ხდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით სატალეფონო კავშირზე 

გადასვლით, ერთლიანდაგიანი მოძრაობის წესების დაცვით.   

3.26. ნახევრადავტომატური ბლოკირების სისტემასთან და მუშაობის კონკრეტულ 

პირობებთან დაკავშირებით, ამა თუ იმ უბანზე მოწყობილობების ხმარების წესი, აგრეთვე 

მომუშავეთა მოქმედების წესი მატარებლების მიღების, გაგზავნის ან გატარებისას წესდება 

აუცილებლობის შემთხვევაში რკინიგზაზე დამუშავებულ ინსტრუქციებში. 
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გსა-52  

მწვანე  ფერის წერილობითი ნებართვის ბლანკი (გამოიყენება ნახევრადავტომატური 

ბლოკირებისას) 
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             თავი 4                   

მატარებლების მოძრაობა 

ელექტროკვერთხული სისტემის არსებობისას 

4.1. „ნაკლებადმოქმედ უბნებზე და მისასვლელ ლიანდაგებზე მატარებლების მოძრაობისას 
კავშირგაბმულობის საშუალებად შეიძლება ელექტროკვერთხული სისტემისა და ტელეფონის 
გამოყენება”. (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.25 პუნქტიდან). 

         ელექტროკვერთხული სისტემისას მატარებლით გადასარბენის დაკავების ნებართვას 

წარმოადგენს ამ გადასარბენის კუთვნილი კვერთხი, რომელიც ეძლევა მემანქანეს. 

4.2. ელექტროკვერთხული სისტემის მოწყობილობებმა არ უნდა დაუშვან საკვერთხო 

აპარატებიდან ერთდროულად ერთზე მეტი კვერთხის ამოღება. საისრე პოსტების სათავსებში 

დადგმულმა საკვერთხო აპარატებმა არ უნდა დაუშვან აპარატიდან კვერთხის ამოღება ამავე 

სადგურის მორიგის უნებართვოდ. 

4.3. თითოეულ კვერთხს უნდა ჰქონდეს რიგითი ნომერი, სერია და გადასარბენის 

შემომსაზღვრელი სადგურების დასახელება. თითოეულ გადასარბენს უნდა შეესაბამებოდეს 

კვერთხების თავისი სერია. ერთი სერიის საკვერთხო აპარატების დადგმა შეიძლება არა უხშირეს 

სამი გადასარბენის შემდეგ, ხოლო კვანძებთან მისასვლელებზე – ორი გადასარბენის შემდეგ. 

გადასარბენის შემომსაზღვრელ ორივე სადგურის საკვერთხო აპარატებში, როდესაც 

გადასარბენზე მატარებელი არ არის, კვერთხების რაოდენობის ჯამი წყვილი რიცხვი უნდა იყოს. 

4.4. სადგურებში, საიდანაც ხდება მატარებლების გაგზავნა მიმწოლი ლოკომოტივით, 

უკანასკნელის გადასარბენიდან სადგურში უკან დაბრუნებით, საკვერთხო აპარატებს უნდა 

დაემატოს ხელსაწყოები კვერთხ-გასაღებით. 

        კვერთ-გასაღების ხელსაწყოებით დამატებული საკვერთხო აპარატების კონსტრუქციამ არ 

უნდა დაუშვას აპარატიდან კვერთხ-გასაღების ამოღება ძირითადი კვერთხის ამოღებამდე, 

აგრეთვე ძირითადათი კვერთხის ამოღება, როდესაც კვერთხ-გასაღები ამოღებულია. 

4.5. სადგურებში, საიდანაც მატარებლები იგზავნება მეზობელ სადგურებამდე მიმყოლი მიმწოლი 

ლოკომოტივით, საკვერთხო აპარატებში უნდა იყოს განსახრახნი კვერთხები, თითოეული 

განსახრახნი კვერთხი უნდა შედგებოდეს ორი ნაწილისაგან: “კვერთხი” და “ბილეთი”. 

განსახრახნკვერთხიანი საკვერთხო აპარატები იხმარება აგრეთვე დროით განსაზღვრით 

მატარებლების მოძრაობის ორგანიზაციის პირობებში. 

4.6. სადგურის მორიგეს უფლება აქვს მოსული მატარებლებიდან მიღებული კვერთხი საკვერთხო 

აპარატში გაუტარებლად გადასცეს მატარებელს, რომელიც იგზავნება იმავე გადასარბენზე. ამ 

შემთხვევაში აუცილებელია წინასწარ მიღებულ იყოს თანხმობა მეზობელი სადგურის 
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მორიგისაგან, რომლისკენაც იგზავნება მატარებელი. იმ გადასარბენების შემომსაზღვრელ 

სადგურებში, სადაც საკვერთხო აპარატებს აქვთ კვერთხ-გასაღებები, კვერთხის გადაცემა 

საკვერთხო აპარატში გაუტარებლათ აკრძალულია. 

4.7. კვერთხების გაცვლა წარმოებს მექანიკური კვერთხ-გამცვლელების საშუალებით ან ხელით, 

როგორც წესი, სადგურის მორიგის სათავსთან (შენობასთან). კვერთხის ხელით გაცვლისას 

კვერთხები უნდა მოთავსდეს კვერთხმიმწოდებლებში. მატარებლის გაუჩერებლად გატარებისას 

აკრძალულია კვერთხების გაცვლა სადგურის გასასვლელ ყელში. 

4.8. აკრძალულია: 

ა) კვერთხის ამოღების ნებართვის მოთხოვნა მატარებლის გასაგზავნად მზადყოფნამდე, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა მატარებლები გაუჩერებლად გაივლიან, ან მათ აქვთ გათვალისწინებული 

დგომა განრიგით არა უმეტეს 5 წუთისა; 

ბ)  შენახულ იქნეს მოქმედი კვერთხები აპარატში ჩაუდებლად; 

გ)  კვერთხების გატანა მეზობელ გადასარბენზე. 

 

                                       მატარებლების მიღება და გაგზავნა 

 

4.9. მატარებლის მოსვლის წინ სადგურის მორიგე წინასწარ ამზადებს მის მისაღებ მარშრუტს და 

აღებს შესასვლელ სიგნალს. სადგურში მატარებლის მოსვლისას კვერთხი ბარდება სადგურის 

მორიგეს, რომელიც, როცა დარწმუნდება, რომ მატარებელი სრული შემადგენლობით მოვიდა და 

შეამოწმებს კვერთხის იმ გადასარბენის კუთვნილებას, საიდანაც მოვიდა მატარებელი, წერს 

კვერთხის ნომერს მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში, ათავსებს კვერთხს საკვერთხო აპარატში 

და მატარებლის მოსვლის შესახებ ტელეფონით ატყობინებს გამგზავნ სადგურს. 

        სადგურებში, სადაც საკვერთხო აპარატები დადგმულია საისრე პოსტების სათავსებში, 

მოსული მატარებლიდან კვერთხი გადაეცემა საისრე პოსტის მორიგეს, რომელიც, როცა 

დარწმუნდება მატარებლის სრული შემადგენლობით მოსვლაში და შეამოწმებს კვერთხის ამ 

გადასარბენის კუთვნილებას, ათავსებს კვერთხს აპარატში და აცნობებს სადგურის მორიგეს 

კვერთხის ნომერს მატარებლის მოძრაობის ჟურნალში ჩასაწერად. 

4.10. მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის მოსვლისას, სადგურის მორიგე, რომელიც მიიღებს 

კვერთხის პირველ ნაწილს სამატარებლო ლოკომოტივის მემანქანისაგან და მეორე ნაწილს 

მიმწოლი ლოკომოტივის მემანქანისაგან, მოვალეა შეაერთოს ორივე ნაწილი და ამის შემდეგ 

ჩადოს კვერთხი საკვერთხო აპარატში. 
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4.11. მატარებლის გასაგზავნად სადგურის მორიგე ტელეფონით გამოითხოვს თანხმობას იმ 

სადგურის მორიგისაგან, რომლისკენაც იგზავნება მატარებელი, შემდეგი ფორმით: 

“შეიძლება თუ არა გამოვგზავნო №.... მატარებელი”. 

თუ არ არის რაიმე დაბრკოლება მატარებლის მიღებისათვის, სადგურის მორიგე აძლევს 

ტელეფონით თანხმობას, შემდეგი ფორმით: 

“ ველოდები №..... მატარებელს” და აძლევს კვერთხის ამოღების უფლებას. 

       გამგზავნი სადგურის მორიგე, რომელიც ამოიღებს კვერთხს აპარატიდან, მოვალეა ჩაწეროს 

მისი ნომერი მატარებლის მოძრაობის ჟურნალში და გადასცეს იგი გასაგზავნი მატარებლის 

მემანქანეს. 

       სადგურებში, სადაც საკვერთხო აპარატები გატანილია საისრე პოსტებზე, ამოღებული 

კვერთხის ნომერი საისრე პოსტის მორიგემ უნდა აცნობოს სადგურის მორიგეს. 

      თუ სადგურების მორიგეებმა წინასწარ შეათანხმეს შემხვედრი მიმართულების მატარებლის 

გაგზავნა მოსასვლელი მატარებლის კვერთხით, კვერთხის აპარატში გაუტარებლად, მაშინ (ორივე 

სადგურის) მატარებლის მოძრაობის ჟურნალში ამ მატარებლის ნომრის გასწვრივ უნდა გაკეთდეს 

აღნიშვნა 

“შეთანხმებულია გაგზავნა №.... მატარებლის კვერთხით” 

 სადგურის მორიგე...”. 

4.12. ელექტროკვერთხული სისტემით აღჭურვილ გადასარბენზე მატარებლის გაგზავნისას იმ 

ლიანდაგიდან, რომლიდანაც არის გასასვლელი შუქნიშანი, ამ შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენების 

გავლა კვერთხის არსებობისას ხორციელდება შუქნიშანზე მთვარისებრი თეთრი ფერის შუქით, 

ჩამქრალ წითელი ფერის შუქზე. 

        თუ შეუძლებელია მთვარისებრი თეთრი ფერის შუქის ანთება, მატარებლის გაგზავნა ხდება 

კვერთხით. ამ შემთხვევაში სადგურის მორიგე მოვალეა აცნობოს მემანქანეს (პირადად, საისრე 

პოსტის მორიგის ან რადიოკავშირის მეშვეობით), რომ მთვარისებრი თეთრი ფერის შუქის ანთება 

შეუძლებელია და გაგზავნის მარშრუტი მზად არის. 

        მატარებლის გაგზავნისას იმ ლიანდაგიდან, რომლიდანაც არის გასასვლელი სემაფორი, 

მიცემული კვერთხი არის ამავე დროს გასასვლელ სიგნალზე ამკრძალავი ჩვენებისას მატარებლის 

წასვლის უფლებაც.  

4.13. როდესაც მატარებლის გასაგზავნად კვერთხის ამოღების შემდეგ მატარებელი რატომღაც არ 

იქნება გაგზავნილი, სადგურის მორიგე მოვალეა ჩადოს კვერთხი აპარატში, შეატყობინოს ამის 

შესახებ მეზობელი სადგურის მორიგეს, მოახსენოს სამატარებლო დისპეტჩერს და გააკეთოს 

აღნიშვნა მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში. 
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           ”№.... მატარებელი დაყოვნებულია”. 

4.14. მატარებლის გაგზავნისას გადასარბენიდან გამგზავნ სადგურში მისი უკან დაბრუნებით 

ლოკომოტივის მემანქანეს კვერთხი მიეცემა ჩვეულებრივი წესით. მეზობელი სადგურის მორიგეს 

გადაეცემა შეტყობინება როგორც მატარებლის გაგზავნის, ისე გადასარბენიდან მისი დაბრუნების 

შესახებ. 

4.15. მთელ გადასარბენზე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნისას წამყვანი 

ლოკომოტივის მემანქანეს გადაეცემა კვერთხის ნაწილი წარწერით ”ბილეთი”, ხოლო მიმწოლის 

მემანქანეს-კვერთხის მეორე ნაწილი. 

       გამგზავნი სადგურის მორიგე ნებართვის გამოთხოვისას აცნობებს მეზობელი სადგურის 

მორიგეს, მასთან მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის მსვლელობის შესახებ. 

       იმ შემთხვევებში, როდესაც მიმწოლი ლოკომოტივი მიდის მთელ გადასარბენზე მატარებლის 

შემადგენლობაზე მიბმული, კვერთხი მიეცემა მხოლოდ წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს. 

4.16. თუ საკვერთხო აპარატები აღჭურვილი არ არის განსახრახნი კვერთხებით, შემადგენლობაზე 

მიუბმელად მთელ გადასარბენზე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნის 

აუცილებლობისას, კვერთხული სისტემის მოქმედება უნდა შეწყდეს და მატარებლების მოძრაობა 

უნდა განხორციელდეს სატელეფონო კავშირით. 

4.17. მატარებლის გაგზავნისას მიმწოლი ლოკომოტივით, რომელიც ბრუნდება გადასარბენიდან 

გამგზავნ სადგურში, წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს მიეცემა კვერთხი, მიმწოლი 

ლოკომოტივის მემანქანეს-კვერთხ-გასაღები. 

       კვერთხ-გასაღების გამოყენება შეიძლება აგრეთვე გადასარბენზე მიერთებულ მისასვლელ 

ლიანდაგებზე ვაგონების მიწოდების (გამოყვანის) ორგანიზაციისათვის და გაგზავნილი 

მატარებლის შემდეგ გამგზავნ სადგურში შემდგომი უკან დაბრუნებით, სამეურნეო მატარებლის 

გაგზავნისას რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ დადგენილი 

უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვით. 

4.18. თუ საკვერთხო აპარატები აღჭურვილი არ არის კვერთხ-გასაღებით, მიმწოლი 

ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნისას მიმწოლის გადასარბენიდან გამგზავნ სადგურში 

დაბრუნებით საკვერთხო სისტემის მოქმედება წყდება და მატარებლების მოძრაობა 

ხორციელდება სატელეფონო კავშირით. 
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მატარებლების მოძრაობა გადასარბენზე 

მიერთებების არსებობისას 

4.19. გადასარბენზე დამხმარე პოსტით მოუმსახურებელი მიერთების არსებობისას, მიერთების 

ისრის მდგომარეობის კონტროლი ხორციელდება მიერთების ისრის საკონტროლო კლიტის 

გასაღებით, რომელიც ყრუდ არის შეერთებული კვერთხთან ან კვერთხ-გასაღებთან. 

4.20. დამხმარე პოსტით მოუმსახურებელ მიერთებაზე ვაგონების მიწოდების (გამოყვანის) 

აუცილებლობისას ლოკომოტივის გამგზავნ სადგურში დაბრუნებით, მემანქანეს ეძლევა კვერთხი 

მიერთების ისრის საკონტროლო კლიტის გასაღებით. მეზობელი სადგურის მორიგეს გადაეცემა 

შეტყობინება როგორც მიერთებაზე ვაგონების მისაწოდებლად (გამოსაყვანად) ლოკომოტივის 

გაგზავნის, ისე სადგურში მისი დაბრუნების შესახებ. 

4.21. გადასარბენზე დამხმარე პოსტით მომსახურებული მიერთების არსებობისას, ეს პოსტი 

უერთდება გადასარბენის ერთ-ერთ სადგურს დამატებითი კვერთხული კავშირით. 

        დამატებითი კავშირის აპარატებს და კვერთხებს, ამასთანავე გადასარბენის აპარატებს უნდა 

ჰქონდეთ ერთი და იგივე სერია და წარწერები. 

        გადასარბენის სადგურების მაკავშირებელ წყვილ აპარატებში, როდესაც გადასარბენზე არ 

არის მატარებელი, უნდა იყოს კვერთხების წყვილი რიცხვი, ხოლო სადგურის და პოსტის 

მაკავშირებელ აპარატებში-კენტი. 

        უშუალოდ სადგურებს შორის მატარებლების მოძრაობაში დამხმარე პოსტი მონაწილეობას 

არ ღებულობს. მიერთების ისრები აღიჭურვება შესაბამისი დამოკიდებულებით, რომელიც 

გამორიცხავს შესაძლებლობებს: 

        ისრის გადაყვანისა, თუ პოსტის მორიგეს არ აქვს მიღებული კვერთხი; 

        კვერთხის ჩადებისა პოსტზე დადგმულ აპარატში, მიერთების ისრის ნორმალურ 

მდგომარეობაში-მთავარი ლიანდაგის მიმართულებით დაყენებამდე. 

4.22. დამხმარე პოსტით მომსახურებულ მიერთებაზე მატარებლის გაგზავნისას სადგურის 

მორიგემ, რომელიც შეათანხმებს რა პოსტთან მატარებლის გაგზავნას, უნდა მოსთხოვოს 

მეზობელ სადგურს თანხმობა და ამ სადგურის მორიგესთან შეთანხმებით ამოიღოს კვერთხი, 

რომელიც გადაეცემა მიერთებაზე გასაგზავნი მატარებლის მემანქანეს. მატარებლის გაგზავნის 

შესახებ ტელეფონით ეცნობება პოსტისა და მეზობელი სადგურის მორიგეებს. 

4.23. მატარებლის დამხმარე პოსტზე მისვლის და მიერთებაზე მისი შეყვანის შემდეგ, ისარი 

დაყენებული უნდა იყოს ნორმალურ მდგომარეობაში, პოსტის მორიგე ათავსებს მიერთებაზე 

მისული მატარებლის კვერთხს აპარატში და აცნობებს ორივე სადგურის მორიგეებს მატარებლის 

მისვლის და მთავარი ლიანდაგის განთავისუფლების დროის შესახებ. შემდეგ ნებას აძლევს 
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სადგურის მორიგეს, რომელთანაც პოსტი შეერთებულია საკვერთხო კავშირით, ამოიღოს 

კვერთხი დამატებითი საკვერთხო აპარატიდან ძირითადში გადასატანად. 

4.24. მატარებლის გაგზავნა პოსტიდან ერთ-ერთ სადგურში ხდება იმ სადგურის მორიგის 

ნებართვით მიღებული კვერთხით, რომელთანაც პოსტი შეერთებულია საკვერთხო კავშირით. 

         ამ სადგურის მორიგე წინასწარ უთანხმებს პოსტიდან მატარებლის გაგზავნის 

შესაძლებლობას მეზობელი სადგურის მორიგეს, იღებს კვერთხს და გადააქვს იგი ძირითადიდან 

დამატებით აპარატში. 

4.25. საკვერთხო სისტემით მატარებლების მოძრაობა იმ გადასარბენებზე, რომლებზეც 

გამტარობის უნარის გასაზრდელად იხსნება სალიანდაგო პოსტები, ხორციელდება რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

მატარებლების მოძრაობა ელექტროკვერთხული 

სისტემის უწესივრობისა და კვერთხების 

რაოდენობის რეგულირება საკვერთხო აპარატებში 

4.26. ელექტროკვერთხული სისტემა ითვლება უწესივროდ, თუ: 

      ა)შეუძლებელია კვერთხის აპარატში ჩადება ან კვერთხის აპარატიდან ამოღება, თუ 

გადასარბენი თავისუფალია; 

      ბ)დაკარგვის გამო არ არის გადასარბენის კუთვნილი კვერთხი; 

      გ)საკვერთხო აპარატზე ან ინდუქტორზე არ არის პლომბები; 

      დ)შესაძლებელია ინდუქტორის სახელურის უკუმიმართულებით ბრუნვა (ღუზასთან ერთად); 

       ე)საკვერთხო აპარატის ამპერმეტრის ისარი გადაიხრება ან რეკავს ზარი იმ დროს, როდესაც 

მეზობელი სადგური არ გზავნის დენს. 

4.27. ყველა აღნიშნულ შემთხვევაში, აგრეთვე საკვერთხო აპარატების შეკეთების, გადატანისა და 

შეცვლისას, ელექტროკვერთხული სისტემის ხმარება წყდება და მატარებლების მოძრაობა 

სატელეფონო კავშირით ხდება. 

         მატარებლების მოძრაობის სხვა სახეობის კავშირზე გადასვლა, აგრეთვე ძირითადი კავშირის 

აღდგენა ხორციელდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, სადგურების მორიგეების მიერ 

გადასარბენის სითავისუფლისა და აპარატებში კვერთხების რაოდენობის წინასწარი შემოწმების 

შემდეგ. 
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          საკვერთხო სატელეფონო კავშირის უწესივრობისას, მაგრამ საკვერთხო აპარატების 

წესივრული მოქმედების დროს, მატარებლების მოძრაობა წარმოებს ელექტროკვერთხული 

სისტემით, მოლაპარაკება ხდება სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირით. 

         ელექტრომექანიკოსის მიერ საკვერთხო აპარატების გასინჯვისას ელექტროკვერთხული 

სისტემის მოქმედების შეწყვეტა საჭირო არ არის. 

4.28. სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირის უწესივრობისას სადგურის მორიგე, რომელიც 

შეამჩნევს ელექტროკვერთხული სისტემის უწესივრობას, აკეთებს ამის შესახებ ჩანაწერს 

გასინჯვის ჟურნალში და მეზობელი სადგურის მორიგეს გადასცემს სამატარებლო 

ტელეფონოგრამას: 

         ”საკვერთხო სისტემა უწესივროა, უკანასკნელად მოვიდა თქვენგან №.....მატარებელი, 

უკანასკნელად გამოგზავნილია თქვენკენ №.....მატარებელი, მაქვს....ცალი კვერთხი. გთხოვთ 

გადახვიდეთ სატელეფონო კავშირზე (ხელმოწერა.....)”. 

          მეზობელი სადგურის მორიგე ამ შეტყობინებისა და თავისი მონაცემების მიხედვით 

ამოწმებს კვერთხების რაოდენობას და თუ ამ რაოდენობების ჯამი ორივე აპარატში წყვილია, 

უპასუხებს: 

         ”უკანასკნელად მოვიდა თქვენგან №.....მატარებელი, უკანასკნელად გამოგზავნილია 

თქვენკენ №.....მატარებელი, მაქვს.....ცალი კვერთხი. გადასარბენი თავისუფალია, გადავდივარ 

სატელეფონო კავშირზე (ხელმოწერა.....)”. 

4.29. ელექტროკვერთხული სისტემის უწესივრობის აღდგენისა და ელექტრომექანიკოსის მიერ 

ამის შესახებ გასინჯვის ჟურნალში ჩაწერის შემდეგ სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირის 

უწესივრობისას სადგურის მორიგე მეზობელი სადგურის მორიგეს გადასცემს სამატარებლო 

ტელეფონოგრამას: 

         ”ელექტროკვერთხული სისტემის მოქმედება აღდგენილია ....სთ ....წუთი. უკანასკნელად 

მოვიდა თქვენგან №....მატარებელი, გთხოვთ გადახვიდეთ მატარებლების მოძრაობაზე 

კვერთხული სისტემით (ხელმოწერა....). 

          მეზობელი სადგურის მორიგე, როდესაც დარწმუნდება რომ გადასარბენი თავისუფალია, 

პასუხობს: 

         ”უკანასკნელად მოვიდა თქვენგან №....მატარებელი, უკანასკნელად გამოგზავნილია 

თქვენკენ №....მატარებელი, გადასარბენი თავისუფალია გადავდივარ მატარებლების მოძრაობაზე 

საკვერთხო სისტემით (ხელმოწერა....)”. 

4.30. კვერთხის დაკარგვის, მათ რიცხვში მოსული ან გავლილი მატარებლიდან კვერთხის 

მიუღებლობის შემთხვევაში, სადგურის მორიგე აკეთებს ჩანაწერს გასინჯვის ჟურნალში და 

ახსენებს სამატარებლო დისპეტჩერს. შეამოწმებს რა გადასარბენის სითავისუფლეს და 
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გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურების აპარატებში კვერთხების ფაქტიურ რაოდენობას, ეს 

უკანასკნელი იძლევა სატელეფონო კავშირზე გადასვლის ბრძანებას. 

            ელექტროკვერთხული სისტემის მოქმედების აღსადგენად, სადგურის მორიგე მოვალეა 

ელექტრომექანიკოსისგან მოითხოვოს აპარატიდან კიდევ ერთი კვერთხის ამოღება. აპარატიდან 

ამოღებული კვერთხი უნდა ინახებოდეს ელექტრომექანიკოსთან. 

            კვერთხის ამოღების შესახებ ელექტრომექანიკოსი და სადგურის მორიგე მოვალენი არიან 

გააკეთონ ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში  და მოახსენონ სამატარებლო დისპეტჩერს, რის 

შემდეგაც ელექტროკვერთხული სისტემის მოქმედება აღდგება. 

            თუ დაკარგული კვერთხი მოინახება, სადგურის მორიგე აცნობებს ელექტრომექანიკოსს 

ამის შესახებ, კვერთხს კი ინახავს, სანამ ელექტრომექანიკოსი არ ჩადებს მას აპარატში ადრე 

ამოღებულ კვერთხთან ერთად, რის შესახებაც კეთდება ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში. 

4.31. თუ კვერთხების რიცხვი ერთ-ერთ სადგურის აპარატში აღმოჩნდება გადასარბენის ორივე 

აპარატში მათი საერთო რიცხვის მეოთხედზე ნაკლები, მაშინ სადგურის მორიგე ატყობინებს 

ელექტრომექანიკოსს კვერთხების რიცხვის დარეგულირების აუცილებლობის შესახებ. 

            ელექტრომექანიკოსი მოვალეა გამოცხადდეს შესაბამისი გადასარბენის შემომსაზღვრელი 

მეზობელი სადგურის მორიგესთან, მისი თანდასწრებით გახსნას საკვერთხო აპარატი და 

ამოიღოს წყვილი რაოდენობის კვერთხები, სადგურის მორიგესთან ერთად გასინჯვის ჟურნალში 

გააკეთოს ჩანაწერი ამის შესახებ და მიუთითოს ამოღებული კვერთხების რიცხვი. 

           ამოღებული კვერთხები ელექტრომექანიკოსმა უნდა მიიტანოს იმ სადგურის მორიგესთან, 

რომელმაც გააკეთა კვერთხების რიცხვის დარეგულირების აუცილებლობის შეტყობინება. 

სადგურის მორიგის თანდასწრებით კვერთხები უნდა მოთავსდეს საკვერთხო აპარატში, რის 

შესახებაც ელექტრომექანიკოსი აკეთებს ჩანაწერს გასინჯვის ჟურნალში აპარატში ჩაწყობილი 

კვერთხების რიცხვის ჩვენებით. 

          ელექტრომექანიკოსის ჩანაწერები კვერთხების დარეგულირების შესახებ დამოწმებული 

უნდა იყოს სადგურების მორიგეების ხელმოწერით. 

4.32. სალიანდაგო ბლოკირებით აღჭურვილ ცალკეულ ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე, მისი 

ხმარების შეწყვეტის პერიოდში ნებადართულია დაწესდეს მატარებლების მოძრაობა 

ელექტროკვერთხული კავშირით. 

          ასეთი გადასარბენები, გენერალური დირექტორის მითითებით აღიჭურვება 

ელექტროკვერთხული კავშირით, როგორც სათადარიგო. კავშირის ძირითადი საშუალებიდან 

სათადარიგოზე გადასვლა ან პირიქით, ხდება დადგენილი წესით-სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანებით. 
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                                                  თავი 5                            

მატარებლების მოძრაობა კავშირის სატელეფონო საშუალებებისას 

5.1. კავშირის სატელეფონო საშუალებებისას მატარებლით გადასარბენის დაკავების 

ნებართვა არის საგზაო ბარათი (გსა-50), რომელიც გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეს. 

საგზაო ბარათის გაცემის წინ სადგურის მორიგე მოვალეა: 

ერთლიანდაგიან უბანზე მიიღოს მეზობელი სადგურიდან მატარებლის მიღების 

თანხმობის სამატარებლო ტელეფონოგრამა. ორლიანდაგიანზე - ადრე გაგზავნილი მატარებლის 

მეზობელ სადგურში მისვლის სამატარებლო ტელეფონოგრამა. 

5.2. მეზობელ სადგურებს შორის სამატარებლო ტელეფონოგრამების გაცვლას აწარმოებენ 

პირადად სადგურის მორიგეები. 

5.3. მატარებლების მოძრაობის შესახებ ყველა მოლაპარაკება უნდა ხდებოდეს სამატარებლო 

სადგურთშორისი კავშირის ან სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირის ტელეფონით. 

გამონაკლის შემთხვევაში სამატარებლო სადგურთშორისი კავშირის ან სამატარებლო 

სადისპეტჩერო კავშირის უწესივრობისას მატარებლების მოძრაობის შესახებ მოლაპარაკება 

შეიძლება განხორციელდეს სადგურის მორიგის განკარგულებაში არსებული სხვა სახის 

კავშირგაბმულობითაც. 

5.4. საგზაო ბარათების ბლანკები ივსება სადგურის მორიგის მიერ. 

სადგურის მორიგეს საგზაო ბარათის ბლანკის შევსების უფლება აქვს მხოლოდ 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერების არსებობისას: 

ერთლიანდაგიან გადასარბენზე მეზობელი სადგურიდან მატარებლის მიღების თანხმობის  

სამატარებლო ტელეფონოგრამა, ორლიანდაგიან გადასარბენზე - ადრე გაგზავნილი მატარებლის 

მეზობელ სადგურში მისვლის სამატარებლო ტელეფონოგრამა. 

სადგურის მორიგე მოვალეა შევსებული საგზაო ბარათის ბლანკი შეამოწმოს სამატარებლო 

ტელეფონოგრამების ჟურნალში ჩანაწერების მიხედვით და  დაამოწმოს სადგურის შტემპელით 

და თავისი ხელმოწერით. 

5.5. აკრძალულია: 

ა) გაკეთდეს მოთხოვნა მატარებლის გაგზავნის შესახებ იმ დროს, როდესაც გადასარბენი 

ჯერ კიდევ დაკავებულია სხვა მატარებლით; 
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ბ) შეივსოს საგზაო ბარათის ბლანკები, მეზობელი სადგურიდან მატარებლის მიღებისათვის 

თანხმობის (ერთლიანდაგიან გადასარბენზე) ან ადრე გაგზავნილი მატარებლის მისვლის შესახებ 

(ორლიანდაგიან გადასარბენზე) ტელეფონოგრამების მიღებამდე; 

გ) გადაეცეს გამავალი ტელეფონოგრამები სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში 

მათ ჩაწერამდე და სადგურის მორიგის ხელმოუწერლად. 

5.6. საგზაო ბარათი მემანქანეს უფლებას აძლევს მიიყვანოს მატარებელი მეზობელი 

სადგურის შესასვლელ სიგნალამდე, ხოლო ორლიანდაგიანი გადასარბენის არასწორი 

ლიანდაგით გაგზავნისას და ამ ლიანდაგზე შესასვლელი შუქნიშნის არარსებობისას-სასიგნალო 

ნიშნამდე <<სადგურის საზღვარი>>. 

მატარებლების გაუჩერებლად გატარების დროს, საგზაო ბარათი ლოკომოტივზე 

გადაცემული უნდა იქნეს ხელით მისაწოდებელში ჩადებით და, როგორც წესი, სადგურის 

მორიგის სათავსის (შენობის) მხრიდან. 

5.7. მატარებლის გაგზავნისას იმ ლიანდაგიდან, რომელსაც აქვს გასასვლელი სიგნალი, თუ 

მემანქანეს აქვს საგზაო ბარათი, ამ სიგნალის ამკრძალავი ჩვენების გასავლელად დამატებით 

წერილობითი ნებართვის გაცემა საჭირო არ არის. 

მატარებლის გაგზავნა ამ შემთხვევაში ხდება ამ ინსტრუქციის 

გათვალისწინებული წესით. 

5.8. ორმაგი წევით ან მთელ გადასარბენზე მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის 

მსვლელობისას,საგზაო ბარათი მიეცემა წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს. 

თუ მატარებელს მიმწოლი ლოკომოტივი მიჰყვება მხოლოდ გადასარბენის ნაწილზე, საგზაო 

ბარათი მიეცემა აგრეთვე მიმწოლის მემანქანესაც. 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალის წარმოების წესი 

 

5.9. სატელეფონო კავშირით მატარებლების მოძრაობისას, თითოეულ სადგურში უნდა 

წარმოებდეს  სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალი. 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალიდან თითოეულ მოცემულ მომენტში ნათლად 

უნდა ჩანდეს, თავისუფალია თუ დაკავებული შესაბამისი გადასარბენი, (გადასარბენის 

ლიანდაგი). 

5.10. ერთლიანდაგიანი გადასარბენების შემომსაზღვრელ სადგურებში უნდა წარმოებდეს  
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ერთი ჟურნალი. ჟურნალის მარცხენა გვერდზე ჩაიწერება ტელეფონოგრამები, რომლებიც 

ეხება ერთ გადასარბენს, ხოლო მარჯვენა გვერდზე-ტელეფონოგრამები, რომლებიც ეხება მეორე 

გადასარბენს. 

ჩიხურ სადგურებში, რომლებიც ერთლიანდაგიან გადასარბენებს შემოსაზღვრავენ, 

ტელეფონოგრამები ჩაიწერება თანამიმდევრულად გვერდების დაუყოფლად. 

5.11. ორლიანდაგიანი გადასარბენების შემომსაზღვრელ სადგურებში უნდა წარმოებდეს 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების ორი ჟურნალი, თითოეული გადასარბენისათვის ცალ-ცალკე. 

თითოეული ჟურნალის მარცხენა გვერდზე ჩაიწერება ტელეფონოგრამები კენტი 

მატარებლებისათვის, ხოლო მარჯვენა გვერდზე წყვილი მატარებლებისათვის. 

ორლიანდაგიანი გადასარბენის არასწორი ლიანდაგით მატარებლის გაგზავნისას 

ტელეფონოგრამები კენტი მატარებლებისათვის ჩაიწერება ჟურნალის მარჯვენა, ხოლო წყვილი 

მატარებლებისათვის - ჟურნალის მარცხენა გვერდზე. 

თუ სადგურს უერთდება სამი და მეტი მიმართულება, მაშინ ამ მიმართულებების 

თითოეული მიერთებული გადასარბენისთვის იწარმოება სამატარებლო ტელეფონოგრამების 

ცალკე ჟურნალი. 

5.12 ჟურნალში ყველა სამატარებლო ტელეფონოგრამა იწერება აუცილებლად მელნით 

პირადად სადგურის მორიგის მიერ. 

გამავალი ტელეფონოგრამები ხელმოწერილი უნდა იყოს პირადად სადგურის მორიგის 

მიერ. 

5.13. გამავალი სამატარებლო ტელეფონოგრამების ნუმერაცია წარმოებს დღე-ღამის 

მიხედვით (პირველი ნომრიდან), დაწყებული 0 საათიდან თბილისის დროით თითოეული 

გადასარბენისათვის ცალ-ცალკე. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ძირითადი 

საშუალებების შეწყვეტის გამო სატელეფონო კავშირზე გადასვლის შემთხვევებში გამავალი 

ტელეფონოგრამების ნუმერაცია წარმოებს პირველი ნომრიდან დაწყებული კავშირის 

სატელეფონო საშუალებებზე  გადასვლის მომენტიდან. დღე-ღამის განმავლობაში 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ძირითადი საშუალებების შეწყვეტისა და სატელეფონო 

შეთანხმებაზე გადასვლის განმეორებისას შენარჩუნებული უნდა იქნეს პირველი გადასვლის 

დროს დაწყებული გამავალი სამატარებლო ტელეფონოგრამების თანმიმდევრული ნუმერაცია. 

შემოსული ტელეფონოგრამები იწერება ჟურნალში გადმომცემი სადგურიდან გადმოცემული 

ნომრით. 
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5.14. სამატარებლო ტელეფონოგრამებში არ დაიშვება არავითარი შესწორებები, დამატებები 

ან წაშლა. არასწორად დაწერილი სამატარებლო ტელეფონოგრამა გადაიხაზება ჯვარედინად და 

მის ქვეშ კეთდება წარწერა: <<გაუქმებულია>>. ეს ტელეფონოგრამა არ ინომრება და მეზობელ 

სადგურს არ გადაეცემა. 

5.15. მორიგეობის მიღებისას და ჩაბარებისას, სადგურის მორიგეები ხელს აწერენ 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში შემდეგი ფორმით: 

<<რიცხვი, თვე, საათი, წუთი. 

მორიგეობა მივიღე 

         სადგურის მორიგე..................(ხელმოწერა) 

მორიგეობა ჩავაბარე 

              სადგურის მორიგე....................(ხელმოწერა) 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ძირითადი საშუალებების მოქმედების დარღვევის 

გამო სატელეფონო კავშირზე გადასვლისას და მათი აღდგენისას, მორიგეობის მიღებისა და 

ჩაბარების ჩანაწერები ჟურნალში ფორმდება ამის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერისაგან 

ბრძანების მიღების შემდეგ ასეთი ფორმებით: 

<<რიცხვი, თვე, საათი, წუთი. 

№... დისპეტჩერული ბრძანებით გადასარბენზე ...... დაწესებულია მატარებლების მოძრაობა 

სატელეფონო კავშირით. 

სატელეფონო კავშირით მორიგეობა მივიღე 

            სადგურის მორიგე ..................(ხელმოწერა) 

მორიგეობის მიმღები სადგურის მორიგის გვარი გადაეცემა მეზობელ სადგურს, სადაც ის 

ჩაიწერება სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში მორიგეობის მიღებისა და ჩაბარების 

ჩანაწერის ქვეშ. 

5.16. სამატარებლო ტელეფონოგრამების გადაცემის წინ სადგურის მორიგეები მოვალენი 

არიან შეატყობინონ ერთმანეთს თავისი თანამდებობა და გვარი. 

ტელეფონოგრამების გადაცემა და მიღება დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ გვარები ემთხვევა  

სამატარებლო ჟურნალში ადრე ჩაწერილს. 
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5.17. სამატარებლო ტელეფონოგრამების გადაცემის შემდეგ უნდა ხდებოდეს  მისი შემოწმება 

ტელეფონოგრემის მიმღები სადგურის მორიგის მიერ ტექსტის სიტყვასიტყვით განმეორების 

გზით. თუ ხელმეორედ გადაცემული ტექსტი შეესაბამება გადაცემულ ტელეფონოგრამას, მაშინ 

ტელეფონოგრამის გადამცემი სადგურის მორიგე ადასტურებს მას სიტყვით <<სწორია>>, რის 

შემდეგაც ორივე სადგურის სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში აღინიშნება 

ტელეფონოგრამის გადაცემისა და მიღების დრო და დამოწმდება სადგურის მორიგის 

ხელმოწერით. 

ტელეფონოგრამების ფორმები ერთლიანდაგიან უბნებზე მატარებლების მოძრაობისას 

5.18. ერთლიანდაგიან გადასარბენზე მატარებლების მიღებისა და გაგზავნისას გამოიყენება 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების შემდეგი ძირითადი ფორმები: 

               გამგზავნი სადგური                                                                          

ფორმა 1. <<შეიძლება თუ არა  გამოვაგზავნო  №......მატარებელი        (ხელმოწერა)                                                                                           
                                                  

                                                            მიმღები სადგური  

ფორმა 2. <<ველოდები №..... მატარებელს                (ხელმოწერა)   
გამგზავნი სადგური        

 
         გამგზავნი სადგური                                                                              

ფორმა 3.<<№ ...მატარებელი  წამოვიდა ... სთ ... წთ           (ხელმოწერა)>>.                                                                                                           

          
            მიმღები სადგური                                                                                                                                                         
ფორმა 4. <<№ ... მატარებელი მოვიდა ... სთ ... წთ    (ხელმოწერა)>>. 

 
გამავალი ტელეფონოგრამების დამისამართება წარმოებს ფორმით: 

<<სადგური.........სადგურიდან>> მაგალითად <<თელავი>>  <<წინანდლიდან>>. 

 

5.19. გადასარბენიდან გაგზავნის სადგურში უკან დაბრუნებით და მიმწოლი ლოკომოტივებით 

მატარებლების გაგზავნისას, დაცული უნდა იქნეს სამატარებლო ტელეფონოგრამების გადაცემის 

ასეთივე თანმიმდევრობა მათი ტექსტის შესაბამისი ცვლილებით: 

ა) მატარებლის გადასარბენიდან უკან დაბრუნებისას: 

                      გამგზავნი სადგური 

    ფორმა 5. <<შეიძლება თუ  არა გამოვაგზავნო №....... მატარებელი ......კმ-მდე უკან დაბრუნებით. 

(ხელმოწერა)>>. 
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               მიმღები სადგური                       
        ფორმა 6. <<შეგიძლიათ გამოგზავნოთ №.... მატარებელი  ...კმ-დე თქვენთან უკან 

დაბრუნებით.  (ხელმოწერა)>>. 
 

მატერებლის წასვლის შესახებ შეტყობინება გადაეცემა  ხოლო მისი უკან 

დაბრუნების   

                   მიმღები სადგური 

ფორმა 7. <<№.... მატარებელი დაბრუნდა  .... სთ ... წთ.         (ხელმოწერა)>>. 

ასეთივე ფორმით წარმოებს მატარებლის გაგზავნა გადასარბენზე, დამხმარე პოსტით 

მოუმსახურებელ მიერთებაზე ვაგონების მისაწოდებლად;

 

ბ) მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის მოძრაობისას: 

              გამგზავნი სადგური 

   ფორმა 8. <<შეიძლება თუ არა გამოვაგზავნო №... მატარებელი მიმწოლით, რომელიც ... კმ-დან 
უკან დაბრუნდება.      (ხელმოწერა)>>.                                                                                                                                                 

                მიმღები სადგური                                                                                                         
     ფორმა 9. <<ველოდები №... მატარებელს მიმწოლით, რომელიც ...კმ-დან უკან ბრუნდება  
           (ხელმოწერა)>>.  

 

მატარებლის გაგზავნის შესახებ შეტყობინება გადაიცემა  რომელსაც ემატება 

სიტყვები:<<მიმწოლით, რომელიც ... კმ-დან უკან ბრუნდება>.. მატარებლის მოსვლის შესახებ 

შეტყობინება გადაეცემა , ხოლო მიმწოლის დაბრუნების შესახებ მე-10 ფორმით. 

   ფორმა 10. <<№.......მატარებლის მიმწოლი დაბრუნდა ...სთ ... წთ   (ხელმოწერა)>> 

მეზობელ სადგურამდე  მიმყოლი მიმწოლი ლოკომოტივით მატარებლის გაგზავნისას 

ტელეფონოგრამები გადაიცემა  ფორმებით,რომლებსაც დაემატება სიტყვა    

<< მიმწოლით>>.   

5.20. სადგურში გაუჩერებლად გამვლელი მატარებლების შესახებ ტელეფონოგრამების 

გაცვლა ხდება ჩვეულებრივი წესით  ფორმებით, ხოლო შეტყობინება მატარებლის 

გავლის (მოსვლის და წასვლის) შესახებ გადაეცემა მეზობელ სადგურს მე-11 ფორმით. 

ფორმა 11. <<№.....მატარებელმა გაიარა ...სთ ... წთ. (ხელმოწერა)>>.    

5.21. მატარებლების აქცევისას სადგურის მორიგე, თუ მას ჰყავს შემხვედრი მიმართულებით 

გასაგზავნი მატარებელი, მეზობელი სადგურის მორიგისთვის მატარებლის მოსვლის 

შეტყობინების გადაცემასთან ერთად, აკეთებს მოთხოვნას შემხვედრი მიმართულების 

მატარებლის გაგზავნის შესახებ  და  ფორმების შეთავსებით.   
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5.22. გადასარბენზე მიერთების მომსახურებისათვის დამხმარე პოსტის არსებობისას ეს პოსტი 

მონაწილეობს  მოლაპარაკებაში მხოლოდ იმ მატარებლების მოძრაობის შესახებ, რომლებიც 

მიდიან მიერთების დანიშნულებით ან მიერთებიდან უკან. 

5.23. ერთ-ერთი მეზობელი სადგურიდან მიერთებაზე (პოსტზე) მატარებლის გაგზავნის წინ 

გამგზავნი სადგურის მორიგე მოითხოვს ნებართვას პოსტისა და წინამდებარე სადგურის 

მორიგეებისაგან მე-12 ფორმით:   

ფორმა 12. <<შეიძლება თუ არა გამოვაგზავნო №.....მატარებელი პოსტ ... კმ-ზე. 

(ხელმოწერა)>>. 

წინამდებარე სადგურის მორიგე უპასუხებს გამგზავნ სადგურსა და პოსტს მე-13 ფორმით: 

ფორმა 13. <<შეგიძლიათ გამოგზავნოთ №......მატარებელი პოსტ ... კმ-ზე. (ხელმოწერა)>>. 

 მიიღებს რა ამ ნებართვას, პოსტის მორიგე თანხმობას აძლევს გამგზავნ სადგურს 

ფორმით. 

პოსტზე მატარებლის გაგზავნის შესახებ გამგზავნი სადგურის მორიგე შეტყობინებას 

გადასცემს პოსტისა და მეზობელი სადგურის მორიგეს მე-3 ფორმით. მიერთებაზე  მატარებლის 

მისვლისა და მიერთების ისრის ნორმალურ მდგომარეობაში დაყენების შემდეგ, პოსტის მორიგე 

 ფორმით ატყობინებს ამის შესახებ ორივე სადგურის მორიგეს. 

5.24. მიერთებიდან მატარებლის ერთ-ერთ სადგურში გაგზავნისას, პოსტის მორიგე 

მოითხოვს ნებართვას ორივე სადგურის მორიგეებისაგან მე-14 ფორმით. 

ფორმა 14. <<შეიძლება თუ არა გამოვაგზავნო №... მატარებელი სადგურ ...-ში (ხელმოწერა)>>. 

უკანმდებარე სადგურის მორიგე  უპასუხებს პოსტსა და წინამდებარე სადგურს მე-15 

ფორმით: 

ფორმა 15. <<შეგიძლიათ გაგზავნოთ № ....მატარებელი სადგურ ...-ში>>. (ხელმოწერა)>>.  

მიიღებს რა ამ ნებართვას, წინამდებარე სადგურის მორიგე აძლევს პოსტის მორიგეს 

თანხმობას მატარებლის მიღების შესახებ  მიიღებს რა თანხმობას, პოსტის მორიგე 

გზავნის მატარებელს, მიერთების ისარს აყენებს ნორმალურ მდგომარეობაში და ატყობინებს 

მატარებლის წასვლის შესახებ ორივე სადგურების მორიგეებს  

მიმღები სადგურის მორიგე მატარებლის მოსვლის შესახებ ატყობინებს პოსტისა და 

მეზობელი სადგურის მორიგეებს 
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5.25. მოძრავი შემადგენლობით მიერთებიდან მთავარ ლიანდაგზე გამოსვლისა და 

შემდგომში მიერთებაზე უკან დაბრუნების აუცილებლობის შემთხვევაში მორიგე სამატარებლო 

დისპეტჩერის ბრძანებით გადასარბენი იკეტება ყველა მატარებლის მოძრაობისათვის. 

გადასარბენის დაკეტვის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანების გადაცემის შემდეგ 

მოძრავი შემადგენლობის მთავარ ლიანდაგზე გამოსვლა ხდება პოსტის მორიგის სიგნალით. 

გადასარბენი მატარებლების მოძრაობისათვის იხსნება მისი განთავისუფლებისა და 

მიერთების ისრის ნორმალურ მდგომარეობაში დაყენების შემდეგ. 

ტელეფონოგრამების ფორმები ორლიანდაგიან უბანზე მატარებლების მოძრაობისას 

 

5.26. ორლიანდაგიან გადასარბენებზე მატარებლების მიღების ან გაგზავნისას 

ტელეფონოგრამების გადაცემა ხორციელდება   და ამასთან მიმღები 

სადგურიდან  მიღებული შეტყობინება უფლებას იძლევა გაიგზავნოს იმავე 

მიმართულების შემდეგი მატარებელი. მიმწოლი ლოკომოტივებით მატარებლების 

მსვლელობისას ემატება ასეთი შემთხვევისათვის ამ ინსტრუქციის 

 გათვალისწინებული ტექსტი. 

5.27. სადგურში მატარებლის გაუჩერებლად გავლისას, მეზობელ სადგურებს მისი მოსვლისა 

და წასვლის შესახებ შეტყობინება გადაეცემა  

5.28. ორლიანდაგიან გადასარბენებზე სალიანდაგო პოსტების არსებობისას გამგზავნი 

სადგურის მორიგე პოსტის მორიგეს მატარებლის წასვლის შესახებ ატყობინებს  

თუ მომდევნო პოსტშორისი გადასარბენი თავისუფალია, პოსტის მორიგე აღებს შესასვლელ 

სიგნალს და მატარებელს გაატარებს გაუჩერებლად, გადასცემს რა მემანქანეს საგზაო ბარათს 

მსვლელობისას. 

მატარებლის გავლის შემდეგ, პოსტის მორიგე კეტავს შესასვლელ სიგნალს და ატყობინებს 

მატარებლის გავლის შესახებ ორივე მეზობელი სადგურის მორიგეებს  

თუ წინამდებარე პოსტშორისი გადასარბენი დაკავებულია, მაშინ მომავალი მატარებელი 

გაჩერებული უნდა იქნეს პოსტის დაკეტილ შესასვლელ სიგნალთან გადასარბენის 

განთავისუფლებამდე. მატარებლის გაგზავნის შესახებ ტელეფონოგრამა გადაიცემა მისი 

პოსტიდან გაგზავნის შემდეგ. მატარებლის მოსვლის შესახებ მიმღები სადგურის მორიგე 

ატყობინებს პოსტის მორიგეს  
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სალიანდაგო პოსტის შესასვლელი სიგნალის უწესივრობისას, თუ წინამდებარე გადასარბენი 

თავისუფალია, პოსტის მორიგე მატარებელს ხვდება უშუალოდ შესასვლელ სიგნალთან და 

მემანქანეს გადასცემს საგზაო ბარათს შემდგომი მსვლელობის უფლებისათვის.  საგზაო ბარათის 

ზემო ნაწილში კეთდება აღნიშვნა: <<შესასვლელი სიგნალი უწესივროა>>. 

5.29. სწორი ლიანდაგით მატარებლის უკან დაბრუნებით გაგზავნის შესახებ, გამგზავნი 

სადგურის მორიგე ატყობინებს მეზობელ სადგურს (სალიანდაგო პოსტს) 

ტელეფონოგრამით, სიტყვების: << ... კმ-დე უკან დაბრუნებით>> დამატებით, ხოლო მატარებლის 

უკან დაბრუნების შესახებ მეზობელ სადგურს (სალიანდაგო პოსტს) შეტყობინება გადაეცემა 

  

გასაგზავნი მატარებლის მემანქანეს გადაეცემა საგზაო ბარათი მისი ტექსტში სიტყვების: << ... 

კმ-დე უკან დაბრუნებით>> დამატებით. 

მატარებლები, რომლებიც გამგზავნ სადგურში უკან ბრუნდებიან, გადასარბენზე 

სალიანდაგო პოსტების არსებობისას, გაივლიან ამ პოსტებს გაუჩერებლად. უკან დასაბრუნებელი 

მატარებლის გავლის შესახებ პოსტის მორიგე ატყობინებს წინამდებარე პოსტს ან სადგურს 

აგრეთვე  

5.30. ისეთ პოსტზე მიერთების არსებობისას, რომელიც სადგურთშორისი გადასარბენის 

გამყოფ პუნქტს წარმოადგენს, სადგურიდან მიერთებაზე და მიერთებიდან სადგურში სწორი 

ლიანდაგით მატარებლის გაგზავნა ხდება ჩვეულებრივი წესით. მატარებლის გაგზავნის შესახებ 

სადგურის ან პოსტის მორიგე გადასცემს ტელეფონოგრამას  ხოლო მოსვლის 

შესახებ -  

თუ მიერთებას ემსახურება დამხმარე პოსტი, მაშინ ეს პოსტი მონაწილეობს მოლაპარაკებაში 

მხოლოდ იმ მატარებლების მოძრაობის შესახებ, რომლებიც მიდიან მიერთებაზე ან მიერთებიდან. 

მიერთებაზე მატარებლის გაგზავნის შესახებ მეზობელ სადგურს და პოსტს შეტყობინება 

გადაეცემა სიტყვების <<პოსტ.....კმ-ზე>> დამატებით. 

მატარებლის მოსვლისა და მიერთების ისრის ნორმალურ მდგომარეობაში დაყენებისთანავე 

პოსტის მორიგე ატყობინებს ორივე სადგურის მორიგეს დამხმარე პოსტით 

მომსახურებულ მიერთებიდან ერთ-ერთ მეზობელ სადგურში მატარებლის გაგზავნა ხდება ამ 

 გათვალისწინებული წესით. 

5.31. რეგულირების მიზნით არასწორი ლიანდაგით მატარებლის გაგზავნისას (სამატარებლო 

დისპეტჩერის ბრძანების მიღების შემდეგ) სადგურებს შორის ტელეფონოგრამების გაცვლა ხდება 

შემდეგი ფორმით: 
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   ფორმა 16.<<შეიძლება თუ არა გამოვაგზავნო №... მატარებელი არასწორი ..... ლიანდაგით                                                    

                        (ხელმოწერა)>>.                                                                                
                                   

 
  ფორმა 17. << ველოდები №... მატარებელს არასწორი    ...... ლიანდაგით          (ხელმოწერა)>> 
 

მატარებლის გაგზავნის შეტყობინება გადაეცემა ხოლო მისვლის 

ორივე შემთხვევაში სიტყვების დამატებით <<არასწორი ლიანდაგით>>. 

მატარებლის არასწორი ლიანდაგით გაგზავნისას, ამ მატარებლის გამგზავნ სადგურში უკან 

დაბრუნებით, ტელეფონოგრამების მე-16 და მე-17 ფორმებს დაემატება სიტყვები: << ... კმ-დე უკან  

დაბრუნებით>>, ხოლო  გარდა ამისა, <<ველოდები>> იცვლება სიტყვებით 

<<შეგიძლიათ გამოგზავნოთ>>. 

მემანქანისათვის გაცემული საგზაო ბარათის ზემო ნაწილზე კეთდება აღნიშვნა <<არასწორი 

ლიანდაგით>>. 

5.32. რკინიგზის ორლიანდაგიანი უბნის ერთ-ერთი ლიანდაგის დაკეტვისას, დაუკეტავ 

ლიანდაგზე ერთლიანდაგიანი მოძრაობის დაწესებით,მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის 

ტელეფონოგრამები გადაიცემა ერთლიანდაგიანი უბნისათვის დადგენილი 

და სხვა ფორმებით. საგზაო ბარათის ბლანკის ზემო ნაწილზე ამ შემთხვევაში კეთდება აღნიშვნა: 

<< ... ლიანდაგი მოძრაობისათვის დაკეტილია>>.        
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საგზაო ბარათი გსა-50 
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                                                  თავი 6                           

მატარებლების მოძრაობის წესი სიგნალიზაციისა 

და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების 

შეწყვეტისას 

 

6.1. „ სიგნალიზაციისა  და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების  შეწყვეტისას, 

მატარებლების მოძრაობა წარმოებს: ერთლიანდაგიან უბნებზე - წერილობითი შეტყობინების 

საშუალებით, ხოლო ორლიანდაგიანებზე - მატარებლის მიერ სადგურებს შორის გადასარბენის 

გავლისათვის განკუთვნილი დროით განსაზღვრით.“ (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.30 

პუნქტიდან) . 

მატარებლების მოძრაობა წერილობითი შეტყობინებების მეშვეობით ან მატარებლის მიერ 

გადასარბენის გავლისათვის განკუთვნილი დროით განსაზღვრით წესდება იმ შემთხვევებში, 

როდესაც გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურების მორიგეებს შორის  მატარებლების 

მოძრაობის შესახებ მოლაპარაკება მათ განკარგულებაში არსებული არც ერთი სახის 

კავშირგაბმულობით არ ხორციელდება. 

6.2. მატარებლით გადასარბენის დაკავების უფლება სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

ყველა საშუალების მოქმედების შეწყვეტისას, როგორც ერთლიანდაგიან, ისე ორლიანდაგიან 

გადასარბენზე არის ნებართვა თეთრი ფერის ბლანკის სახით ორი დიაგონალური წითელი 

ზოლით (გსა-56), რომელსაც სადგურის მორიგე გადასცემს მემანქანეს.  

ამასთან, თუ ადრე გაგზავნილი მატარებლის მეზობელ სადგურში მისვლის შესახებ ცნობები 

არ არის, მემანქანემ გადასარბენზე უნდა იაროს განსაკუთრებული სიფხიზლით და მზადყოფნით, 

დაუყოვნებლივ გაჩერებისათვის, რადგან შეიძლება ადრე გაგზავნილი მატარებლის ბოლო 

შეზღუდული არ იყოს. 

6.3. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების შეწყვეტისას, 

აკრძალულია გაიგზავნოს მატარებელი: 

ა) Ι (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით), არა გაბარიტული 

ტვირთით, აგრეთვე  მატარებლები: შეერთებული, გადიდებული წონის და სიგრძის; 

ბ) გადასარბენზე სამუშაოდ გაჩერებით, გარდა სახანძრო მატარებლებისა და დამხმარე 

ლოკომოტივებისა;          
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გ) რომლებიც მიდიან გადასარბენის მიერთებაზე. 

მიმწოლმა ლოკომოტივებმა უნდა იარონ მთელ გადასარბენზე მეზობელ სადგურამდე. 

 

ერთლიანდაგიან გადასარბენზე მატარებლების მოძრაობის წესი 

 

6.4. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების შეწყვეტისას 

წერილობითი შეტყობინებებით მატარებლების მოძრაობის დაწესებამდე იმ სადგურებით 

შემოსაზღვრულ გადასარბენზე, რომელთა შორისაც შეწყდა კავშირი, შეიძლება გაიგზავნოს 

მატარებელი მხოლოდ კენტი მიმართულებით, რაც ერთლიანდაგიანი გადასარბენისათვის 

უპირატესის მქონეს წარმოადგენს. არ შეიძლება გადასარბენზე გაიგზავნოს უპირატესის 

საწინააღმდეგო მიმართულების არც ერთი მატარებელი წერილობითი შეტყობინებებით 

მოძრაობის დაწესებამდე - გარდა: 

ა) მატარებლისა, რომლის გაგზავნის შესახებ მიღებული იყო თანხმობა კავშირის შეწყვეტამდე 

უპირატესის მქონე მიმართულების სადგურიდან (თანხმობის საბლოკირებელი სიგნალი 

ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას, საგზაო ტელეფონოგრამა - კავშირის სატელეფონო 

საშუალებისას, გადასარბენის კუთვნილი ამოღებული კვერთხი  - ელექტროკვერთხული 

სისტემისას). ეს გამონაკლისი არ ვრცელდება  ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ 

ერთლიანდაგიან გადასარბენზე. 

ბ) აღმდგენი, სახანძრო მატარებლის ან დამხმარე ლოკომოტივისა - გადასარბენიდან 

დახმარების მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში. 

სადგურის მორიგემ, როგორც უპირატესი მიმართულების, ისე უპირატესის საწინააღმდეგო 

მიმართულების, მიიღო რა მოთხოვნა დახმარების გასაწევად გადასარბენიდან, ორგანიზებას 

უკეთებს აღმდგენი, სახანძრო მატარებლის ან დამხმარე ლოკომოტივის გაგზავნას, გადასცემს რა 

მემანქანეს ნებართვის თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით (გსა-

64) ამ ინსტრუქციის  მოთხოვნების შესაბამისად. 

ორლიანდაგიან გადასარბენებზე, თუ კავშირის შეწვეტამდე ერთ-ერთი ლიანდაგი დაკეტილი 

იყო წერილობითი შეტყობინებებით მოძრაობის დაწესებამდე, მატარებელი შეიძლება გაიგზავნოს 

მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომელიც მოქმედებაში დარჩენილი ლიანდაგისათვის 

ორლიანდაგიანი მოძრაობისათვის იყო სწორი, თუ ყოველგვარი კავშირის შეწყვეტამდე არ იყო 

სადგურის მორიგის მიერ მიცემული თანხმობა ამ ლიანდაგით მეზობელ სადგურიდან 

მატარებლის გაგზავნის შესახებ. 

 



62 
 

6.5. უპირატესი მიმართულებით პირველი მატარებლის გასაგზავნად მეზობელი სადგურის 

მორიგის ნებართვა საჭირო არ არის, თუ გადასარბენი აღჭურვილი არ არის ორმხრივი 

ავტობლოკირებით. 

 ორმხრივი ავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ ერთლიანდაგიან გადასარბენზე 

უპირატესი მიმართულებით პირველი მატარებლის სადგურიდან  გაგზავნა შეიძლება მხოლოდ 

მას შემდეგ, რაც უზრუნველყოფილი იქნება სადგურის მორიგის მიერ გადასარბენის 

სითავისუფლის ნატურული შემოწმება მთელ სიგრძეზე, სადგურის მორიგემ ერთდროულად 

მეზობელი სადგურის მორიგეს უნდა გადასცეს წერილობითი შეტყობინება მატარებლების 

შემდგომი მოძრაობის წესების შესახებ. გადასარბენის სითავისუფლის შემოწმების შესახებ 

კეთდება ჩანაწერი მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში, შემოწმების ხერხის მითითებით და 

მამოწმებელი პირის გვარის ჩვენებით. 

6.6. აღმდგენი მატარებელი (დრეზინა), სახანძრო მატარებელი ან დამხმარე ლოკომოტივი, 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების შეწყვეტისას შეიძლება 

გაიგზავნოს როგორც უპირატეს, ისე საწინააღმდეგო მიმართულებით, მაგრამ მხოლოდ 

მატარებლის მემანქანისაგან, ან ლიანდაგის, სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის, 

ელექტროფიკაციის მეურნეობის სამსახურების მუშაკებისაგან შესაბამისი მოთხოვნების მიღების 

შემდეგ, ამასთან, თუ გადასარბენი აღჭურვილია ავტომატური ბლოკირებით, სადგურის მორიგე 

მიიღებს რა მოთხოვნას დახმარების გაწევის შესახებ, აღმდგენი მატარებლის ან დამხმარე 

ლოკომოტივის გაგზავნამდე მოვალეა დარწმუნდეს, რომ სადგურსა და დახმარების გაწევის 

ადგილს შორის არ არის სხვა მატარებელი. 

თუ კენტი მიმართულების მატარებლის მემანქანემ გადასცა შემხვედრი (არაუპირატესი) 

მიმართულების სადგურის მორიგეს მოთხოვნა დახმარების გაწევის შესახებ (თუ ეს მატარებელი 

გაგზავნილი იყო სადგურიდან სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების  

შეწყვეტამდე) და ამ დროს  შეწყდა ყოველგვარი კავშირი, შემხვედრი (არაუპირატესი) 

მიმართულების სადგურის მორიგე აგზავნის დამხმარე ლოკომოტივს ნებართვით თეთრი ფერის 

ბლანკის სახით ორი დიაგონალური წითელი ზოლით, ამასთან გადასცემს გადასარბენზე მდგომი 

კენტი მატარებლის მემანქანისთვის გაფრთხილებას, ამ მატარებლის ბოლოდან დაუყოვნებლივ 

შეზღუდვის შესახებ. 

6.7.  წერილობითი შეტყობინებების გადაგზავნა სადგურებს შორის იწყება სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის ყველა დაწესებული საშუალების მოქმედების შეწყვეტისას გადასარბენზე 

პირველი მიმავალი მატარებლით. 

ამასთან, წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს მიეცემა ნებართვა თეთრი ფერის ბლანკის სახით 

ორი დიაგონალური წითელი ზოლით (გსა-56). გარდა ამისა,  
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ამ მატარებლის მემანქანის მეშვეობით მეზობელ სადგურს ეგზავნება წერილობითი შეტყობინება 

სპეციალური ბლანკის  სახით მატარებლების შემდგომი მოძრაობის წესის შესახებ, რომელიც 

შევსებულია ერთ-ერთი შემდეგი ფორმით: 

ფორმა ა. „გამოვგზავნე თქვენკენ ...სთ-ზე ...წთ. №... მატარებელი, მისი მოსვლის შემდეგ 

ველოდები თქვენგან მატარებელს. სადგურის მორიგე ...“. 

ფორმა ბ. „გამოვგზავნე თქვენკენ ...სთ-ზე ...წთ-ზე № ... მატარებელი. რომლის შემდეგაც ...სთ-

ზე ...წთ-ზე ვაგზავნი კიდევ №... მატარებელს. სადგურის მორიგე ...“. 

6.8. თუ სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა დაწესებული საშუალების 

მოქმედების შეწყვეტის მომენტისათვის არ არის კენტი მატარებლები იმ სადგურებით 

შემოსაზღვრულ გადასარბენზე გასაგზავნად, რომელთა შორისაც შეწყდა კავშირი, სადგურის 

მორიგე, რომელსაც პირველი მატარებლის გაგზავნის უფლება აქვს, თუ მისთვის ცნობილია, რომ 

მეზობელ სადგურში არის ამ გადასარბენზე გასაგზავნი მატარებელი, აგზავნის მეზობელ 

სადგურში შეტყობინებას „გ“ ფორმით. 

ფორმა გ.  „ველოდენი თქვენგან მატარებელს. სადგურის მორიგე ...“. 

ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენებზე  „გ“ ფორმის წერილობითი 

შეტყობინების გადასაგზავნად ნებადართულია გამოყენებულ იქნას არაასაღები დრეზინები, 

ერთეული ლოკომოტივები, აგრეთვე სხვა სატრანსპორტო საშუალებები. 

6.9. სადგურის მორიგის მიერ ა, ბ, ან გ, ფორმების შეტყობინებების მიღების შემდეგ 

მატარებლების მოძრაობა წერილობითი შეტყობინებებით დაწესებულად ითვლება.  

6.10. ერთი მიმართულებით მიმავალი მატარებლების გაგზავნა უნდა ხდებოდეს დროის იმ 

შუალედის შემდეგ, რომელიც აუცილებელია გაგზავნილი მატარებლის მიერ სადგურთშორისი 

გადასარბენის გავლისთვის 10 წუთის დამატებით. 

სალიანდაგო პოსტები, რომლებიც კავშირის შეწყვეტამდე მოქმედებდნენ როგორც გამყოფი 

პუნქტები, მატარებლების მოძრაობაში არ მონაწილეობენ. 

თუ სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების შეწყვეტამდე 

სადგურიდან გადასარბენის მიერთებაზე გაგზავნილი იყო უპირატესი მიმართულების 

მატარებელი, ხოლო დამხმარე პოსტის მორიგისგან მატარებლის მისვლის და მისი მიერთებაზე 

შეყვანის შესახებ შეტყობინება არ არის მიღებული, მაშინ გადასარბენი დაკავებულად ითვლება 

მატარებლის დამხმარე პოსტამდე მისვლისა და მიერთებაზე მისი შესვლისთვის აუცილებელ 

დროს დამატებული 10 წუთის განმავლობაში. 
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6.11. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების შეწყვეტის 

განმავლობაში მატარებლები იგზავნებიან ნებართვებით თეთრი ფერის ბლანკის სახით ორი 

დიაგონალური წითელი ზოლით (გსა-56).  

იმისათვის, რომ მოწყობილობების ნორმალური მოქმედების აღდგენამდე ერთმანეთს შორის 

კავშირი არ გაწყვიტონ, სადგურის მორიგეები მოვალენი არიან თითოეული მატარებლის წამყვანი 

ლოკომოტივის მემანქანის მეშვეობით გადააგზავნონ როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულების 

სადგურში შეტყობინებები მატარებლების შემდეგი მოძრაობის შესახებ „ა“ და „ბ“ ფორმებით. 

შეტყობინებების ა, ბ, და გ ფორმები ორივე სადგურში ჩაიწერება სამატარებლო 

ტელეფონოგრამების ჟურნალში. 

მატარებლების მოძრაობის წერილობითი შეტყობინებების საშუალებებზე გადასვლა 

ფორმდება სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში ჩაწერით შემდეგი ფორმით: 

თარიღი, დრო, სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების  შეწყვეტის გამო 

გადასარბენზე  . . . . .  მატარებლების მოძრაობა წესდება წერილობითი შეტყობინებების 

მეშვეობით. სადგურის მორიგე . . . . . . . . , სადგურის დასახელება და ხელმოწერა. 

6.12. თუ სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების 

შეწყვეტამდე სადგურის მორიგის მიერ, რომელსაც ეძლევა უპირატესი მიმართულების 

მატარებლების გაგზავნის უფლება კავშირის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მიცემულია თანხმობა 

იმ სადგურებით შემოსაზღვრულ გადასარბენებზე, რომელთა შორისაც შეწყდა კავშირი არა 

უპირატესი მიმართულების (წყვილი) მატარებლის გაგზავნის შესახებ, გადასარბენი 

დაკავებულად ითვლება ამ მატარებლის მოსვლამდე ან მეზობელი სადგურიდან (პოსტიდან) 

შეტყობინების მიღებამდე, რომ მატარებელი არ იქნება გამოგზავნილი. 

თუ მიცემულია თანხმობა წყვილი მატარებლის მიერთების პოსტზე გაგზავნის შესახებ, 

გადასარბენი დაკავებულად ითვლება პოსტზე მატარებლის მისვლისა და მიერთებაზე მისი 

შეყვანის შესახებ შეტყობინების მიღებამდე. 

6.13. თუ სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების მოქმედების 

შეწყვეტამდე დამხმარე პოსტის მორიგეს მიღებული ჰქონდა შესაბამისი ნებართვა მიერთებიდან 

კენტი მიმართულების მატარებლის გაგზავნის შესახებ და პოსტის მორიგისაგან მიღებულია 

შეტყობინება, რომ ეს მატარებელი გაგზავნილია, მაშინ კავშირის შეწყვეტის შემდეგ 

გადასარბენზე უპირატესი მიმართულების მქონე მატარებლის გამგზავნი სადგურის მორიგეს 

ნება ეძლევა მეზობელ სადგურზე გაგზავნოს ამ მიმართულების პირველი მატარებელი იმ დროის 

შუალედის შემდეგ, რომელიც აუცილებელია პოსტიდან გაგზავნილი მატარებლის მიერ პოსტსა 

და სადგურთსშორისი გადასარბენის ნაწილის გავლისათვის 10 წუთის დამატებით. 
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თუ მიერთების პოსტიდან კენტი მატარებლის გაგზავნის შესახებ შეტყობინება არ არის 

მიღებული, გადასარბენი დაკავებულად ითვლება პოსტის მორიგისაგან მატარებლის გაგზავნისა 

და მიერთების ისრის მთავარი ლიანდაგის მიმართულებით დაყენების ან მატარებლის დაკავების 

შესახებ შეტყობინების მიღებამდე. 

პოსტიდან შესაბამისი შეტყობინების მიღებამდე იკრძალება გადასარბენზე მატარებლის 

გაგზავნა აგრეთვე იმ შემთხვევებშიც, როდესაც კავშირის შეწყვეტამდე შეთანხმებული იყო 

მიერთებიდან მატარებლის გაგზავნა გადასარბენზე იმავე მიერთებაზე უკან დაბრუნებით. 

6.14. თუ სადგურის მორიგეს, რომელსაც კავშირის შეწყვეტისას ეძლევა უპირატესი 

მიმართულებით პირველი მატარებლის გაგზავნის უფლება, მატარებლის გაგზავნის ნებართვა 

მიღებული ჰქონდა კავშირის შეწყვეტამდე, მაშინ აგზავნის რა მატარებელს ამ ნებართვით, ის 

მოვალეა ერთდროულად დაამყაროს წერილობითი კავშირი მეზობელი სადგურის მორიგესთან. 

6.15. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების შეწყვეტისას სადგურიდან 

გაგზავნილი მატარებლის მემანქანემ უნდა ატაროს მატარებელი განსაკუთრებული სიფხიზლით 

და მზადყოფნით, დაუყოვნებლივ გააჩეროს ის, თუ შემდგომი მოძრაობისათვის დაბრკოლება 

შეხვდება.  

სადგურის შესასვლელ შუქნიშანთან მიახლოებისას მემანქანემ ხშირად უნდა აძლიოს 

მაუწყებელი სიგნალი. შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას გააჩეროს მატარებელი და 

ასევე ხშირად აძლიოს გაჩერების სიგნალი. თუ 3 წუთის განმავლობაში მემანქანე დარწმუნდა, 

რომ სადგურის მორიგისათვის არ არის ცნობილი, რომ მატარებელი დგას შესასვლელ 

შუქნიშანთან, იგი მოვალეა გაგზავნოს თავისი თანაშემწე სადგურში და აცნობოს სადგურის 

მორიგეს ამის შესახებ. 

სადგურში მატარებელი მიიღება გაღებული შესასვლელი შუქნიშნით ან ამ ინსტრუქციის 

ნაჩვენები წესით. 

6.16. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის შესაბამისი საშუალებების მოქმედების 

აღდგენის შემდეგ კავშირგაბმულობის ამ საშუალებით მატარებლების მოძრაობა განახლდება 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, რომელიც მოვალეა წინასწარ შეამოწმოს, თავისუფალია 

თუ არა გადასარბენი. 

6.17. თუ სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის საშუალებები აღდგენილია სადისპეტჩერო 

კავშირის აღდგენამდე, სადგურის მორიგე, რომელიც სარგებლობს უპირატესი მიმართულების 

მატარებლის გაგზავნის უფლებით, მეზობელ სადგურს გადასცემს ტელეფონოგრამას: 

„უკანასკნელად თქვენგან მოვიდა № .... მატარებელი, უკანასკნელად გამოგზავნილია თქვენკენ 

№.... მატარებელი. შეგვატყობინეთ, თავისუფალია თუ არა გადასარბენი. სადგურის მორიგე ....“. 
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მეზობელი სადგურის მორიგე დარწმუნდა, რომ გადასარბენი თავისუფალია უპასუხებს: 

„ უკანასკნელად თქვენგან მოვიდა №.... მატარებელი, უკანასკნელად გამოგზავნილია თქვენკენ 

№ .... მატარებელი. გადასარბენი თავისუფალია. სადგურის მორიგე ....“. 

ასეთი შინაარსის ტელეფონოგრამის მიღების შემდეგ სადგურის მორიგე, რომელიც 

სარგებლობს უპირატესი მიმართულების მატარებლის გაგზავნის უფლებით, მეზობელ სადგურს 

გადასცემს ტელეფონოგრამას: „გადასარბენზე .... სადგურებს შორის მატარებლების მოძრაობა 

წესდება (ამა და ამ სახის) კავშირით. სადგურის მორიგე ....“.  

ამ ტელეფონოგრამის გაცვლის შემდეგ ორივე სადგურის მორიგეები გადადიან მატარებლების 

მოძრაობაზე სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ძირითად საშუალებათა მეშვეობით. 

ორლიანდაგიან გადასარბენზე მატარებლების მოძრაობის წესი 

 

6.18. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა  დაწესებული საშუალების მოქმედების 

შეწყვეტისას, ორლიანდაგიან გადასარბენზე მატარებლები გაიგზავნება შესაბამისი 

მიმართულებით მათი დროით განსაზღვრით, რაც განკუთვნილია განრიგით მატარებლით 

გადასარბენის გავლისათვის, მიმატებული 10 წუთი. 

ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე პირველი 

მატარებლის გაგზავნის წინ სადგურის მორიგე უნდა დარწმუნდეს, რომ გადასარბენი შემხვედრი 

მიმართულების მატარებლებისაგან თავისუფალია. 

6.19. თუ სადგურებს შორის არის სალიანდაგო პოსტები, რომლებიც კავშირის შეწყვეტამდე 

მოქმედებდნენ როგორც გადასარბენის გამყოფი პუნქტები, ეს პოსტები მოქმედებს კავშირის 

შეწყვეტის დროსაც. 

ამ შემთხვევაში მატარებლის გაგზავნისას სადგურის მორიგე იცდის განრიგის მიხედვით 

მატარებლის მიერ პოსტამდე მისვლისათვის განკუთვნილ დროს მიმატებული 10 წუთის 

განმავლობაში და შემდეგ გასცემს ნებართვას მატარებლის წასვლის შესახებ მხოლოდ პირველ 

გზად მდებარე სალიანდაგო პოსტამდე. 

6.20. აღმდგენი მატარებლის (დრეზინის), სახანძრო მატარებლის ან დამხმარე ლოკომოტივის 

გაგზავნის შესახებ მოთხოვნის მიღებისა და მისი არასწორი ლიანდაგით გაგზავნის 

აუცილებლობისას, სადგურის მორიგე მოვალეა დარწმუნდეს, რომ შემხვედრი მიმართულების 

მატარებლებისაგან ეს ლიანდაგი თავისუფალია (სადგურიდან იმ ადგილამდე, სადამდეც 

დახმარების გაგზავნაა აუცილებელი). 
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6.21. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის შესაბამისი  საშუალებების აღდგენის შემდეგ 

მატარებლების მოძრაობა ამ სახის კავშირით განახლდება სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანებით, ხოლო სადისპეტჩერო კავშირის არარსებობისას - თითოეული სადგურის მორიგის 

მიერ, მისთვის სწორი ლიანდაგით. 

     შეტყობინების ძირი                                          შეტყობინება 

     სადგური (შტემპელი)                                   სადგური (შტემპელი)            

     20.....წ „__“ „_________“                                 20.....წ „__“ „_________“ 

     სიგნალიზაციისა და კავშირგაბ-                სიგნალიზაციისა და კავშირგაბ- 

     მულობის ყველა საშუალების                     მულობის ყველა საშუალების  

     შეწყვეტისას ერთლიანდაგიან                    შეწყვეტისას ერთლიანდაგიან  

     გადასარბენებზე მატარებლების                გადასარბენებზე მატარებლების  

     მოძრაობის შესახებ.                                      მოძრაობის შესახებ. 

     სადგურის მორიგეს                                       სადგურის მორიგეს 

     ........................................................                   ........................................................... 

     .........................................................                  .................................................. ......... 

 

     სადგურის მორიგე                                         სადგურის მორიგე 

                              

                                                 (თეთრი ფერის) 

 

6.22. ამ ინსტრუქციის პუნქტებში გათვალისწინებულ შემთხვევებში იმის 

გასარკვევად, რომ გადასარბენი თავისუფალია, სადგურის მორიგეს ნება ეძლევა გამოიყენოს 

ნებისმიერი საშუალება (მოლაპარაკება მეზობელი სადგურის მორიგესთან საქალაქო 

კავშირგაბმულობით, რადიოკავშირით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით, ასაღები 

ავტოდრეზინები და სხვა), გათვალისწინებულ შემთხვევებში - ერთეული 

ლოკომოტივებიც. 
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                  თეთრი ფერის ბლანკი ორი დიაგონალური წითელი ზოლით (გსა-56) 
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         თავი 7                 

აღმდეგნი მატარებლების (დრეზინების), სახანძრო მატარებლებისა და დამხმარე 

ლოკომოტივების მოძრაობა 

 

7.1. აღმდგენი მატარებლები (დრეზინები), სახანძრო მატარებლები და დამხმარე 

ლოკომოტივები ინიშნება გზაში გაჩერებული მატარებლის წამყვანი ლოკომოტივის 

მემანქანისაგან (მემანქანის თანაშემწისაგან) დახმარების მოთხოვნის საფუძველზე 

(წერილობითი, ტელეფონით ან რადიოკავშირით), აგრეთვე სალიანდაგო, ელექტროფიკაციის, 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამსახურების მუშაკების მოთხოვნით. 

        აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების გამოძახება ხდება ამ მატარებლების შესახებ 

მოქმედი დებულებების თანახმად. აღმდგენი, სახანძრო მატარებლების, აგრეთვე დამხმარე 

ლოკომოტივების გაგზავნა და დანიშნულების ადგილამდე მსვლელობა ხორციელდება 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით. 

7.2. დახმარების მოთხოვნისას გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლის მემანქანე (მემანქანის 

თანაშემწე) მოვალეა შეატყობინოს სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო დისპეტჩერს, რომელ 

კილომეტრზე და პიკეტზე იმყოფება მატარებლის თავი, რასთან დაკავშირებით არის საჭირო 

დახმარება და დახმარების მოთხოვნის დრო. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც 

სადგურის მორიგესთან ან სამატარებლო დისპეტჩერთან არ არის სატელეფონო ან 

რადიოკავშირი, სადგურში წერილობითი მოთხოვნის მისატანად შეიძლება გამოყენებული 

იქნეს სამატარებლო ლოკომოტივი. ლოკომოტივის ახსნა შემადგენლობიდან ნებადართულია 

ვაგონების წასვლის თავიდან ასაცილებლად მათ დამაგრების - ბორბლების ქვეშ სამუხრუჭო 

ბუნიკების დადების და აუცილებლობისას ხელის მუხრუჭების მოქმედებაში მოყვანის 

შემდეგ. შემადგენლობიდან ლოკომოტივის ახსნის წინ მოქმედებაში უნდა იქნეს მოყვანილი 

აგრეთვე დასატოვებელი ვაგონების ავტომუხრუჭები (ბოლო ონკანის მთლიანი გაღებით). 

        თუ იმ ლიანდაგის პროფილის მიხედვით, რომელზედაც განლაგებულია გაჩერებული 

მატარებლის შემადგენლობა, არსებული საშუალებები ვაგონების დასამაგრებლად 

არასაკმარისია, ლოკომოტივის ახსნა შემადგენლობიდან აკრძალულია. აუცილებლობის 

შემთხვევაში ორლიანდაგიან გადასარბენზე სადგურის მორიგისათვის წერილობითი 

მოთხოვნების გადასაცემად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემხვედრი მიმართულების 

მატარებლის სალოკომოტივო ბრიგადა.   
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7.3. სადგურის მორიგე, რომელიც მიიღებს მოთხოვნას აღმდგენი მატარებლის ან დამხმარე 

ლოკომოტივის გაგზავნის შესახებ, დაუყონებლივ მოახსენებს ამის შესახებ სამატარებლო 

დისპეტჩერს. ტელეფონით ან რადიოკავშირით მიღებული მოთხოვნა იწერება მატარებლების 

მოძრაობის ჟურნალში. 

7.4. სამატარებლო დისპეტჩერი, რომელიც მიიღებს დახმარების აღმოჩენის მოთხოვნას, 

დაუყონებლივ მოახსენებს ამის შესახებ რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს მორიგეს. 

რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს მორიგე და სამატარებლო დისპეტჩერი ერთად 

განსაზღვრავენ გადასარბენის შემომსაზღვრელი რომელი სადგურიდან უნდა გაეწიოს 

დახმარება და საჭიროებისას, რომელ სადგურში იქნება გამოყვანილი ვაგონები.  

      სამატარებლო რადიოკავშირის არსებობისას სამატარებლო დისპეტჩერმა დახმარების 

აღმოჩენის დასახული წესი უნდა აცნობოს გაჩერებული მატარებლის მემანქანეს (უშუალოდ ან 

სადგურის მორიგის მეშვეობით). 

      სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა უზრუნველყოს აღმდგენი, სახანძრო მატარებლებისა 

და დამხმარე ლოკომოტივების უსწრაფესი გატარება და შესაბამისი ცნობების არსებობის 

შემთხვევაში აღმდგენი (სახანძრო) მატარებლების უფროსებს გადასცეს ინფორმაცია 

შემთხვევის ადგილზე მდგომარეობის შესახებ, მატარებლების სამუშაოდ მომზადების 

მიზნით. 

7.5. აღმდგენი, სახანძრო მატარებლები და დამხმარე ლოკომოტივები ყველა შემთხვევაში 

იგზავნება ყველა სხვა მატარებლისათვის დაკეტილ გადასარბენზე ამ ინსტრუქციის 

 გათვალისწინებული წესით. ლოკომოტივის მემანქანეს მიეცემა ნებართვა თეთრი 

ფერის  მასში 

დახმარებისათვის მოთხოვნის საფუძველზე, იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი მხრიდან 

(თავიდან თუ ბოლოდან) აღმოუჩენენ დახმარებას, ნაჩვენები უნდა იყოს ადგილი 

(კილომეტრი), სადამდეც უნდა მივიდეს აღმდგენი, სახანძრო მატარებელი ან დამხმარე 

ლოკომოტივი.  

       გადასარბენი იკეტება იმ შემთხვევებშიც, როდესაც შუალედ სადგურში დგას მატარებელი, 

რომელსაც ესაჭიროება დამხმარე ლოკომოტივი და რომელიც უნდა გაიგზავნოს მეზობელი 

სადგურიდან, თუ ამ მატარებლის დგომის სადგურში ყველა ლიანდაგი დაკავებულია მოძრავი 

შემადგენლობით და არ არის ლიანდაგის განთავისუფლების საშუალება. ამ შემთხვევაში 

სადგურში დამხმარე ლოკომოტივი შეყვანილი უნდა იქნეს ამ ინსტრუქციის  და  

პუნქტებში დადგენილი წესით. 

       თუ დამხმარე აღმოეჩინება მატარებელს ბოლოდან, მოთხოვნაში ნაჩვენები კილომეტრი 

იცვლება მატარებლის სიგრძის მხედველობაში მიღებით. 
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         ნებართვა თეთრი ფერის 

ეძლევა მემანქანეს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც გადასარბენზე დაბრკოლების ადგილთან 

იხსნება დროებითი პოსტი მატარებლების მოძრაობისათვის. ამასთან, აღმდგენი, სახანძრო 

მატარებლებისა და დამხმარე ლოკომოტივების მოძრაობა წარმოებს გადასარბენის 

შემომსაზღვრელი სადგურების მორიგეების პოსტის მორიგესთან წინასწარი შეთანხმებით. 

         დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე დამხმარე ლოკომოტივების 

გაგზავნის წესი გათვალისწინებულია ამ ინსტრუქციის  

 

7.6. დახმარების გასაწევად გადასარბენზე გაგზავნილი აღმდეგნი (სახანძრო) მატარებლის ან 

დამხმარე ლოკომოტივის მემანქანე მოვალეა მიიღოს ზომები სიჩქარის შესამცირებლად ორ 

კილომეტრში მიახლოებისას ნებართვაში თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური 

წითელი ზოლით (გსა-64) ნაჩვენებ ადგილამდე და შემდგომ იმოძრაოს განსაკუთრებული 

სიფხიზლით და მზადყოფნით დაუყოვნებლივ გააჩეროს მატარებელი დაბრკოლების წინ. 

       იმ მატარებლამდე ან ადგილზე მისვლამდე, რომლისგანაც მოთხოვნილია დახმარება ან 

სადაც აუცილებელია შესრულდეს მოძრაობის აღდგენის სამუშაოები (ხანძრის ჩაქრობა, 

ნაზვავის აწმენდა და ა.შ.), მემანქანე მოვალეა გააჩეროს მატარებელი და შემდგომ იმოქმედოს 

იმ პირის მითითებით, რომელიც ხელმძღვანელობს ნორმალური მოძრაობის აღდგენას. 

დამხმარე ლოკომოტივის მემანქანე დანიშნულების ადგილზე მისვლისთანავე ათანხმებს 

თავის მოქმედებებს გაჩერებული მატარებლის მემანქანესთან. 

7.7. სადგურის მორიგე მოვალეა აღმდგენი, სახანძრო მატარებლის და დამხმარე 

ლოკომოტივის (დრეზინის) გადასარბენზე გაგზავნის, აგრეთვე მათი გადასარბენიდან 

დაბრუნების დრო აღნიშნოს მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში და დაუყოვნებლივ 

აცნობოს გადასარბენის შემომსაზღვრელი მეზობელი სადგურის მორიგეს და სამატარებლო 

დისპეტჩერს. 

7.8. გადასარბენი ან შესაბამისი ლიანდაგი მატარებლების მოძრაობისათვის იხსნება 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, წარმოქმნილი დაბრკოლების ლიკვიდაციის 

სამუშაოებში მონაწილე სალიანდაგო სამსახურის მუშაკის (თანამდებობით არანაკლები 

რკინიგზის ოსტატისა), შეტყობინების (წერილობითი, ტელეფონით ან რადიოკავშირით 

გადაცემული) საფუძველზე. ამ შეტყობინებაში ნაჩვენები უნდა იყოს გადასარბენზე 

მატარებლების მოძრაობის განახლების შესაძლებლობის შესახებ. 

        საკონტაქტო ქსელის დაზიანების აღმოფხვრის შესახებ ინფორმაცია სამატარებლო 

დისპეტჩერს გადაეცემა ელექტროდისპეტჩერის მიერ, ელექტრომომარაგების უბნის იმ 
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მუშაკის (თანამდებობით არანაკლები ელექტრომონტიორისა) შეტყობინების საფუძველზე, 

რომელიც ხელმძღვანელობდა აღდგენით სამუშაოებს. 

       ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენზე, თუ დაზიანებული იყო ეს მოწყობილობები, 

ავტომატური ბლოკირებით მატარებლების მოძრაობის გასახსნელად სამატარებლო 

დისპეტჩერმა უნდა მიიღოს სცბ-ს ელექტრომექანიკოსის შესაბამისი შეტყობინება.  

       თუ მოძრავი შემადგენლობის რელსებიდან აცდენის და რომელიმე მოწყობილობის 

დაზიანებას ადგილი არ ჰქონია, მოძრაობა იხსნება დამხმარე ლოკომოტივის მემანქანის ან 

დახმარების აღმოჩენის ხელმძღვანელი მუშაკის მიერ სამატარებლო დიპეტჩერისათვის 

მოხსენების შემდეგ, რომ გადასარბენიდან მოძრავი შემადგენლობა გამოყვანილია და 

გადასარბენი თავისუფალია.  

7.9. გადასარბენზე მატარებლის გადახსნის (გაწყვეტის) დროს მემანქანე მოვალეა: 

       დაუყონებლივ აცნობოს რადიოკავშირით გადასარბენზე მოძრავი მატარებლების 

მემანქანეებს და გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურების მორიგეებს მომხდარი 

შემთხვევის შესახებ, რომლებიც ასევე დაუყოვნებლივ მოახსენებენ ამის შესახებ სამატარებლო 

დისპეტჩერს. რადიოკავშირის უქონლობისას შეტყობინება  გადაიცემა კავშირგაბმულობის 

სხვა სახეობათა საშუალებით, ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.44 პუნქტში დადგენილი  

წესით; 

        მემანქანის თანაშემწის მეშვეობით შეამოწმოს შემადგენლობის მდგომარეობა და 

გადახსნილი ვაგონების გადაბმის მოწყობილობები და მათი წესივრულობისას გადააბას 

მატარებლის შემადგენლობა. შემადგენლობის განცალკევებული ნაწილის დახევინება 

გადასაბმელად უნდა მოხდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით, რათა ვაგონების შეერთებისას 

სიჩქარე იყოს არა უმეტეს 3კმ/სთ-ისა; 

        დაზიანებული სამუხრუჭო სახელურები გამოცვალოს სათადარიგოთი ან ბოლო 

ვაგონიდან და ლოკომოტივის წინა ძელთან მოხსნილი სახელურებით; 

        ყველა შემთხვევაში, როდესაც შემადგენლობის განცალკევებული ნაწილების შეერთება არ 

შეიძლება შესრულდეს 20 წუთის და მეტი დროის განმავლობაში, ლოკომოტივის მემანქანე 

მოვალეა მიიღოს ზომები, რათა ულოკომოტივოდ დარჩენილი მატარებლის ნაწილი 

დამაგრებულ იქნეს სამუხრუჭო ბუნიკებით და აუცილებლობისას ხელის მუხრუჭებით.  

        განცალკევებული ნაწილების შეერთების შემდეგ მემანქანის თანაშემწე უნდა 

დარწმუნდეს შემადგენლობის მთლიანობაში ბოლო ვაგონის ნომრის მიხედვით და მასზე 

დაწესებული სიგნალის არსებობაში. მოძრაობის განახლების წინ გამოღებული უნდა იქნეს  
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ვაგონების ქვეშიდან სამუხრუჭო ბუნიკები, აშვებული იქნეს ხელის მუხრუჭები და მოხდეს 

მუხრუჭების შემოკლებული გასინჯვა.    

7.10. აკრძალულია მატარებლის განცალკევებული ნაწილების შეერთება გადასარბენზე: 

     ა) ნისლის, ქარბუქისა და სხვა არახელსაყრელი პირობების დროს, როდესაც სიგნალები 

ცუდად გასარჩევია; 

     ბ) თუ დარჩენილი ნაწილი იმყოფება 0,0025 მეტ ქანობზე და შეერთების დროს ბიძგის 

შედეგად ის შეიძლება წავიდეს ამ მატარებლის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით. 

        განსაკუთრებულ შემთხვევებში შემადგენლობის გადახსნილი ნაწილის შესაერთებლად 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უკან მომავალი მატარებლის ლოკომოტივი ამ ინსტრუქციის 

გათვალისწინებული წესით. 

7.11. თუ მატარებლის შეერთება შეუძლებელია, მემანქანემ უნდა მოითხოვოს დამხმარე 

ლოკომოტივი ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული წესით. განაცხადში 

დამატებით ნაჩვენები უნდა იყოს მატარებლის განცალკევებულ ნაწილებს შორის 

საორიენტაციო მანძილი. 

        ამ ინსტრუქციის გათვალისწინებულ შემთხვევებში დახმარების შესახებ 

წერილობითი მოთხოვნის სადგურში მისატანად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სამატარებლო 

ლოკომოტივი (ვაგონებით ან უვაგონოდ). ასეთი ლოკომოტივის ბოლო აღნიშნული უნდა 

იყოს სიგნალიზაციის ინსტრუქციის  გათვალისწინებული წესით. 

       აკრძალულია გადასარბენზე დაუცველად ისეთი მატარებლების შემადგენლობების 

დატოვება, რომლებშიც არის ხალხით დაკავებული და I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონები. 

7.12. დახმარების შესახებ მოთხოვნით სადგურში მიმავალი ლოკომოტივის მემანქანე მოვალეა: 

      ავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენზე იხელმძღვანელოს ამ სიგნალების 

ჩვენებით; 

      სალიანდაგო პოსტების (ბლოკპოსტების) მქონე ნახევრადავტომატური ბლოკირების 

გადასარბენებზე გაჩერდეს მსვლელობის მიმართულებით პირველ ბლოკპოსტზე და 

შემთხვევის შესახებ აცნობოს სამატარებლო დისპეტჩერს. ბლოკპოსტის მორიგე ასეთ 

ლოკომოტივს აგზავნის გასასვლელი სიგნალის ნებადამრთველი ჩვენებით, მაგრამ გავლის 

მაბლოკირებელ სიგნალს არ გადასცემს. გადასარბენზე დანარჩენი ბლოკპოსტების მორიგეები 

ასეთ შემთხვევაში მოქმედებენ ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული წესით. 
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      ელექტროკვერთხული სისტემით აღჭურვილ გადასარბენზე დახმარებისათვის 

მოთხოვნით სადგურში მოსული მემანქანე სადგურის მორიგეს გადასცემს იმ გადასარბენის 

კვერთხს, სადაც დატოვებულია მატარებლის შემადგენლობა. სადგურის მორიგე მოვალეა 

კვერთხი შეინახოს აპარატში ჩაუდებლად გადასარბენის განთავისუფლებამდე და 

ნორმალური მოძრაობის აღდგენამდე. 

7.13. გადასარბენის დაკეტვა და დამხმარე ლოკომოტივის გაგზავნა გადასარბენზე 

გაჩერებული მატარებლისათვის დახმარების აღმოსაჩენად ხდება ამ 

 გათვალისწინებული წესით. მატარებლის ბოლოდან დახმარების აღმოჩენისას, 

როდესაც ბოლო ნაწილის ადგილმდებარეობის შესახებ მონაცემები არ არის, დამხმარე 

ლოკომოტივის მემანქანეს, გარდა ნებართვისა თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი 

დიაგონალური წითელი ზოლით, მიეცემა გაფრთხილება: ”გადასარბენზე გადახსნილი 

ვაგონების ადგილმდებარეობა ცნობილი არ არის’’. 

        დახმარების გამწევი ლოკომოტივის მემანქანე, თუ მას ასეთი გაფრთხილება აქვს, მოვალეა 

გადასარბენზე ატაროს მატარებელი განსაკუთრებული სიფხიზლით და ისეთი სიჩქარით, 

რომელიც უზრუნველყოფს დაბრკოლების წინ დროულ გაჩერებას. 

მატარებლის გადასარბენიდან გამგზავნ სადგურში 

დაბრუნება 

7.14. თუ გადასარბენზე გაჩერების შემდეგ მატარებელს არ შეუძლია მოძრაობა განაგრძოს წინ 

და აუცილებელია მისი დაბრუნება გამგზავნ სადგურში, მემანქანემ პირადად, სალოკომოტივო 

ბრიგადის მუშაკების მეშვეობით ამის შესახებ უნდა აცნობოს სადგურის მორიგეს ან 

სამატარებლო დისპეტჩერს ( წერილობით, ტელეფონით ან რადიოკავშირით). 

       სამატარებლო დისპეტჩერი, რომელიც მიიღებს ასეთ ცნობას, კეტავს გადასარბენს 

(გადასარბენის შესაბამის ლიანდაგს) და ადგენს გამგზავნ სადგურში მატარებლის 

დაბრუნების წესს. 

7.15. როგორც წესი, მატარებლის დაბრუნება გადასარბენიდან უნდა ხდებოდეს დამხმარე 

ლოკომოტივით. 

       გამონაკლის შემთხვევებში გაჩერებულმა მატარებელმა შეიძლება დაიხიოს უკან 

სადგურის შესასვლელ სიგნალამდე ან სასიგნალო ნიშნამდე ”სადგურის საზღვარი”. უკან 

დახევა ხდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით ყველა მატარებლის მოძრაობისათვის 

გადასარბენის (ან გადასარბენის ლიანდაგის) დაკეტვის და გაჩერებული მატარებლის 

მემანქანისათვის სადგურის მორიგის ბრძანების გადაცემის შემდეგ.  
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ბრძანება გადაეცემა შემდეგი ფორმით:       „გადასარბენი (ან გადასარბენის ლიანდაგი) ყველა 

მატარებლის მოძრაობისათვის დაკეტილია. №.... მატარებელს ნება ეძლევა დაიხიოს უკან 

შესასვლელ სიგნალამდე (ან სასიგნალო ნიშნამდე ”სადგურის საზღვარი”). სადგურის მორიგე 

(სადგურის დასახელება და ხელმოწერა)”. 

       რადიოკავშირის ან სატელეფონო კავშირის უქონლობისას, სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანებით გადასარბენის დაკეტვის შემდეგ, მატარებლის უკან დახევა ხდება გაჩერებული 

მატარებლის მემანქანისათვის ნებართვის, 

 ჩაბარების შემდეგ (საგანგებოდ ამისათვის 

გაგზავნილი პირის მიერ). 

       ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენებზე უკან დახევის შესაძლებლობის ბრძანება 

ან ნებართვა, თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით, შეიძლება 

გადაეცეს გაჩერებული მატარებლის მემანქანეს მხოლოდ მაშინ, თუ გაჩერებულ მატარებელსა 

და შესასვლელ სიგნალს (ან სასიგნალო ნიშანს ”სადგურის საზღვარი”) შორის ლიანდაგის 

მონაკვეთი სხვა მატარებლებისაგან თავისუფალია. 

      თუ ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენზე გაგზავნილი მატარებელი გაჩერდა ისე, 

რომ არ გაათავისუფლა პირველი ბლოკ-უბანი, მაშინ მატარებლის უკან დახევა შესასვლელ 

სიგნალამდე ან სასიგნალო ნიშნამდე ”სადგურის საზღვარი” შეიძლება მოხდეს გადასარბენის 

დაუკეტავად სადგურის მორიგის ნებართვით: 

       №....მატარებლის მემანქანეს, ნება გეძლევათ დაახევინოთ უკან მატარებელს შესასვლელ 

სიგნალამდე (სასიგნალო ნიშნამდე ”სადგურის საზღვარი”). სადგურის მორიგე.... (სადგურის 

დასახელება და ხელმოწერა)”.        

7.16. გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლის უკან დახევისას გამგზავნის სადგურის 

შესასვლელ სიგნალამდე (ან სასიგნალო ნიშნამდე ”სადგურის საზღვარი”) მისი სიჩქარე არ 

უნდა იყოს 5 კმ/სთ-ზე მეტი. მატარებლის წინ (ვაგონის გადასასვლელ ბაქანზე ან სპეციალურ 

კიბეზე), რომელიც გადასარბენზე უკან იხევს, უნდა იმყოფებოდეს სალოკომოტივო ბრიგადის 

მუშაკი, კონდუქტორი ან სხვა მუშაკი მემანქანის მითითებით. 

       ძრავავაგონიანი მატარებლების, არაასაღები ტიპის დრეზინების და ერთეული 

ლოკომოტივების გადასარბენიდან უკან დახევა ხდება ისეთი სიჩქარით, რომელიც 

უზრუნველყოფს გაჩერებას სიგნალებისა და მოძრავი შემადგენლობის მხედველობის არეში. 

ძრავავაგონიანი მატარებლის მემანქანე უნდა გადავიდეს მეორე (უკან მსვლელობის 

მიმართულების მიხედვით) მართვის კაბინაში. 

   თუ გაგზავნილი მატარებლის ბოლო არ გაცილდა სადგურის საზღვარს, მაშინ ასეთი 

მატარებლის უკან დახევა აუცილებლობისას ხდება სამანევრო წესით სადგურის მორიგის 

ზეპირი მითითებით.                                  
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7.17. გადასარბენიდან უკან დაბრუნებული მატარებლების სადგურში მიღება ხდება 

გაღებული შესასვლელი სიგნალით ან სიგნალის ამკრძალავი ჩვენებისას ამ ინსტრუქციის 

 დადგენილი წესით. 

          სადგურში, უკან დასახევი მატარებლის მისაღები მარშრუტის მზადყოფნისას ამ 

ინსტრუქციის გათვალისწინებული გადასარბენიდან უკან დახევის ნებართვა 

შეიძლება გაერთიანებული იქნეს მატარებლის სადგურში მიღების ბრძანებასთან. ამ 

შემთხვევაში შესასვლელი შუქნიშნის არსებობისას და მატარებლის მიღების პირობებთან 

დაკავშირებით, უკან დახევის ნებართვის ტექსტს ემატება სიტყვები: ”და იაროს ..... 

ლიანდაგზე. შემოსასვლელი შუქნიშანი გაღებულია”; ”და იაროს ..... ლიანდაგზე 

შემოსასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას, მისაღები მარშრუტი გამზადებულია”; ”და 

იაროს ..... ლიანდაგზე მისაღები მარშრუტი გამზადებულია”. 

გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლისათვის 

დახმარების აღმოჩენა უკან მიმავალი მატარებლის 

ლოკომოტივით 

7.18. ავტობლოკირებით და სამატარებლო რადიოკავშირით  აღჭურვილ უბნებზე 

გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლისათვის დახმარების გასაწევად ხილვადობის კარგ 

პირობებში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს: 

           გაჩერებული მატარებლის შემდეგ (პაკეტში) გადასარბენზე მიმავალი ლოკომოტივი 

უვაგონებოდ; 

           გაჩერებული მატარებლის შემდეგ (პაკეტში) გადასარბენზე მიმავალი სატვირთო 

მატარებლიდან ახსნილი ლოკომოტივი; 

           პაკეტში მიმავალი სატვირთო მატარებელი, ამ მატარებლიდან წამყვანი ლოკომოტივის 

აუხსნელად. 

            დახმარების გაწევის ესა თუ ის ხერხი ხორციელდება სამატარებლო დისპეტჩერის 

რეგისტრირებული ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა ორივე ლოკომოტივის მემანქანეს 

შექმნილი მდგომარეობის მის მიერ ყოველმხრივი შეფასების შემდეგ. 

            აკრძალულია დახმარების გაწევის მიზნით აიხსნას ლოკომოტივი სამგზავრო და 

სახალხო მატარებლიდან, აგრეთვე იმ მატარებლიდან, რომელშიც არის I (პირველი) კლასის 

საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონები. არ შეიძლება აგრეთვე 

დახმარების გასაწევად ასეთი მატარებლის გამოყენება შემადგენლობიდან ლოკომოტივის 

აუხსნელად.  
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7.19. თუ დახმარება აღმოეჩინება ერთეული ლოკომოტივით, რომელიც მიდის იმ 

გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლის შემდეგ (პაკეტში), ბრძანება გადაეცემა შემდეგი 

ფორმით: 

           „№....მატარებლის ლოკომოტივის მემანქანეს, გაუწიეთ დახმარება წინ გაჩერებულ № .... 

მატარებელს. სამატარებლო დისპეტჩერი ....”. 

             თუ დახმარება უნდა გაეწიოს პაკეტში მიმავალ მატარებლიდან ახსნილი ერთეული 

ლოკომოტივით, ბრძანება გადაეცემა შემდეგი ფორმით: 

             „№....მატარებლის მემანქანეს, დაამაგრეთ მატარებლის შემადგენლობა, აეხსენით მას და 

გაუწიეთ დახმარება წინ გაჩერებულ № .... მატარებელს, სამატარებლო დისპეტჩერი ....”. 

             ასეთი ბრძანების გადაცემამდე სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა დარწმუნდეს, რომ 

იმ მატარებლის შემადგენლობა, რომლისგანაც უნდა აიხსნას ლოკომოტივი, განლაგებულია 

ხელსაყრელ პროფილზე და მისი წასვლის თავიდან ასაცილებლად შეიძლება დამაგრებულ 

იქნეს სამუხრუჭო ბუნიკებით და აუცილებლობისას ხელის მუხრუჭებით ამ ინსტრუქციის 

გათვალისწინებული წესით. ვაგონების წასვლისაგან თავიდან აცილების მიზნით 

ლოკომოტივის მემანქანეს ეკრძალება ახსნას ლოკომოტივი მატარებლის შემადგენლობიდან 

შემადგენლობის საიმედოდ დაუმაგრებლად. 

7.20. დახმარების გასაწევად გამოყენებული ლოკომოტივების მემანქანეებს ნება ეძლევათ 

გაიარონ დაკავებული ბლოკ-უბანი და განაგრძონ მოძრაობა ისეთი სიჩქარით, რომელიც 

უზრუნველყოფს წინ მდგომ მატარებელთან გაჩერებას. გაჩერებული მატარებლის 

შემადგენლობასთან მისვლამდე მემანქანე უნდა გაჩერდეს, პირადად  გასინჯოს ბოლო 

ვაგონის ავტოგადაბმა, ხოლო ლოკომოტივის ავტოგადაბმა დაამაგროს მდგომარეობაში 

”ბუფერზე” და მხოლოდ ამის შემდეგ ფრთხილად მიადგეს შემადგენლობას. მიწოლა იწყება 

პირველი მატარებლის მემანქანის მიერ სიგნალის (მითითების) გადაცემის შემდეგ. შემდგომ 

ორივე ლოკომოტივის მემანქანეები მოვალენი არიან იქონიონ ერთმანეთთან რადიოკავშირი 

და შეათანხმონ თავიანთი მოქმედებები. თუ უკვე საჭირო აღარ არის დახმარების გაწევა, 

მეორე ლოკომოტივი წამყვანი ლოკომოტივიდან მიღებული სიგნალით (მითითებით) წყვეტს 

მიწოლას. თუ დახმარების გაწევა ხდება გაჩერებული მატარებლის შემდეგ (პაკეტში) მიმავალი 

ერთეული ლოკომოტივით, მიწოლის შეწყვეტის შემდეგ ის განაგრძობს მოძრაობას 

დამოუკიდებლად პაკეტში, ხელმძღვანელობს რა ავტობლოკირების სიგნალებით. 

          უკან (პაკეტში) მიმავალი მატარებლიდან ახსნილი ლოკომოტივით დახმარების 

გაწევისას, ეს ლოკომოტივი მიწოლის შეწყვეტის შემდეგ ბრუნდება დატოვებულ 

შემადგენლობასთან. ამასთან თუ ეს ლოკომოტივი დახმარების აღმოჩენის პროცესში 

მატარებელთან ერთად მივა წინამდებარე სადგურში, მისი დაბრუნება გადასარბენზე  
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დატოვებულ შემადგენლობასთან ხდება სადგურის მორიგის მითითებით, გადასარბენის 

დაკავების რაიმე ნებართვის გაუცემლად, დატოვებულ შემადგენლობასთან მისვლამდე 

მემანქანემ უნდა გააჩეროს ლოკომოტივი, პირადად დარწმუნდეს ავტოგადაბმის 

გადაბმისათვის მზადყოფნაში. ლოკომოტივის შემდგომი მოძრაობა შემადგენლობასთან 

მისაბმელად განსაკუთრებული სიფრთხილით ხდება. 

          ლოკომოტივის მიბმისა და სამუხრუჭო საჰაერო მაგისტრალის დაწესებულ წნევამდე 

დამუხტვის შემდეგ წარმოებს ავტომუხრუჭების შემოკლებული გასინჯვა, შემდეგ კი 

სალოკომოტივო ბრიგადების მუშაკების ან მთავარი კონდუქტორის მიერ ვაგონების 

ბორბლებს ქვეშიდან გამოიღება სამუხრუჭო ბუნიკები და აიშვება ხელის მუხრუჭები. 

7.21. გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლისათვის უკან (პაკეტში) მიმავალი მატარებლით 

წამყვანი ლოკომოტივის აუხსნელად დახმარების გაწევა ხდება განსაკუთრებულ 

შემთხვევებში, მხოლოდ რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დაწესებულ უბნებზე და 

იმ პირობით, რომ დახმარების გასაწევად გამოყენებული მატარებლის წონა და სიგრძე არ 

აღემატება დაწესებულ ნორმებს. იმ უბნებისა და გადასარბენების დაწესებასთან ერთად, სადაც 

დახმარების აღმოჩენის ასეთი ხერხის გამოყენება შეიძლება, გენერალური დირექტორის მიერ 

განსაზღვრული უნდა იყოს მუშაკების (სამატარებლო დისპეტჩერების, სამატარებლო 

ლოკომოტივების მემანქანეების, სადგურის მორიგეების და სხვა). მოქმედების წესი 

აღნიშნული ოპერაციების შესრულებისას. 

7.22. გადასარბენზე გადახსნილი სატვირთო მატარებლის შემადგენლობის ნაწილების 

შეერთებისას დახმარების გაწევა ხორციელდება ამ ინსტრუქციის  პუნქტში 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხოლოდ იმ მატარებლის მემანქანის თხოვნით, რომელშიც 

მოხდა გადახსნა. დახმარების გაწევა შეიძლება გადახსნილი მატარებლის შემდეგ (პაკეტში) 

მიმავალი ერთეული ლოკომოტივით ან მის შემდეგ (პაკეტში) მიმავალი სატვირთო 

მატარებლით მისგან წამყვანი ლოკომოტივის აუხსნელად. 

           სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანება დახმარების გაწევის შესახებ გადაეცემა ამ 

შემთხვევებში შემდეგი ფორმით: 

           „№ .... მატარებლის ლოკომოტივის მემანქანეს-შეერთდით წინ გაჩერებულ 

№....მატარებლისგან გადახსნილ ბოლო ვაგონებთან და გაუწიეთ დახმარება ამ ვაგონების 

სათავო ნაწილთან შესაერთებლად. სამატარებლო დისპეტჩერი ....”. 

           მიუხედავად იმისა, დახმარების გაწევა ხდება უკან (პაკეტში) მიმავალი მატარებლის 

ლოკომოტივით შემადგენლობიდან აუხსნელად თუ ერთეული ლოკომოტივით, უნდა მოხდეს 

დახმარების გამწევი ლოკომოტივის გადაბმა მატარებლიდან ახსნილი ნაწილის ბოლო 

ვაგონთან. 
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შემდგომი მოქმედებები სრულდება პირველი მატარებლის ლოკომოტივის მემანქანის 

მითითებით, მათ მიერ ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული მოთხოვნების 

შესრულების შემდეგ. ამასთან, გადახსნილ ვაგონებს შორის მანძილის, შემადგენლობის 

მოთავე და გადახსნილ ნაწილებში ვაგონების რიცხვის, ლიანდაგის პროფილისა და სხვა 

გარემოებებთან დაკავშირებით, შეერთება შეიძლება მოხდეს პირველი მატარებლის მოთავე 

ნაწილის უკან დახევით ან გადახსნილი ვაგონების დაწოლით პირველი მატარებლის მოთავე 

ნაწილთან შესაერთებლად. გადახსნილი ნაწილების შეერთების შემდეგ მეორე მატარებლის 

მემანქანის თანაშემწე ახსნის ლოკომოტივს ბოლო ვაგონიდან და ორივე მატარებელი 

განაგრძობს მოძრაობას დამოუკიდებლად-პაკეტში. ამასთან უნდა იხელმძღვანელონ 

ავტობლოკირების სიგნალებით.   

7.23. ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენზე ერთეული ლოკომოტივის ან არაასაღები 

დრეზინის გაჩერებისას, როდესაც შეუძლებელია მათი შემდგომი დამოუკიდებელი მოძრაობა, 

გადასარბენიდან მათი გამოყვანა უახლოეს სადგურამდე შეიძლება პაკეტში მიმავალი  

მატარებლით ამ მატარებლის შემადგენლობიდან ლოკომოტივის აუხსნელად. ეს 

ხორციელდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, რომელიც  გადაეცემა ორივე 

ლოკომოტივის მემანქანეს და წინამდებარე სადგურის მორიგეს. ამ შემთხვევაში ხდება 

გაჩერებული ლოკომოტივის (დრეზინის) გადაბმა პაკეტში მიმავალი მატარებლის 

ლოკომოტივთან. შემდგომი მოძრაობის სიჩქარე უახლოეს სადგურამდე არ უნდა 

აღემატებოდეს 25კმ/სთ-ს. 

          უბნებზე ასეთი წესის გამოყენების შესაძლებლობა დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მიერ ლიანდაგის გეგმასთან და პროფილთან დაკავშირებით. 

7.24. თუ ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენზე მიმავალი სატვირთო მატარებელი 

გაჩერდა აღმართზე და შემდგომი მოძრაობის შესაძლებლობისათვის აუცილებელია მან 

დაიხიოს უკან უფრო რბილ პროფილზე, ეს შეიძლება განხორციელდეს სამატარებლო 

დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა ლოკომოტივის მემანქანეს 

და უკანმდებარე სადგურის მორიგეს იმ პირობით, რომ სადგურიდან ამ მატარებლამდე 

ლიანდაგის უბანი (მონაკვეთი) მატარებლებისგან თავისუფალი უნდა იყოს. 

        „№.... მატარებლის მემანქანეს ნებას გაძლევ დაახევინო შემადგენლობას უფრო რბილ 

პროფილზე, ლიანდაგის უბანი (მონაკვეთი) სადგურ .... შესასვლელ სიგნალამდე (სასიგნალო 

ნიშნამდე ”სადგურის საზღვარი”) მატარებლებისგან თავისუფალია. სამატარებლო 

დისპეტჩერი ....”. 

         სადგურის მორიგეს, რომელიც ასეთ ბრძანებას მიიღებს, ეკრძალება გაგზავნოს  
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გადასარბენზე მატარებლები სამატარებლო დისპეტჩერის მითითების გარეშე, რომელიც 

გადაეცემა მემანქანისაგან შეტყობინების მიღების შემდეგ, რომ მატარებელმა განაახლა წინ 

მოძრაობა. 

7.25. ძრავავაგონიანი მატარებლის გადასარბენზე იძულებითი გაჩერებისას, როდესაც მისი 

დამოუკიდებელი შემდგომი მოძრაობა შეუძლებელია, ნებადართულია მას მიებას პაკეტში 

მიმავალი ძრავავაგონიანი მატარებელი, გადასარბენიდან პირველ გზად მდებარე სადგურში 

ორმაგი შემადგენლობით გამოსაყვანად. ორივე მატარებლის ავტომუხრუჭები ჩართული უნდა 

იყოს საერთო მაგისტრალში. 

         შემადგენლობების შეერთება ხდება სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული 

ბრძანებით, რომელიც გადაეცემა ორივე მატარებლის მემანქანეებს (ამ მიზნისათვის 

კავშირგაბმულობის ყველა არსებული საშუალების გამოყენებით) შემდეგი ფორმით: 

         „№.... და №.... მატარებლების მემანქანეებს: შეაერთეთ მატარებლები და გაორებული 

შემადგენლობით იარეთ სადგურ .... მდე. სამატარებლო დისპეტჩერი ....”. 

          შეერთებული მატარებლების პირველი მატარებლის მოთავე კაბინიდან მართვის 

შეუძლებლობისას მატარებლის და მუხრუჭების მართვა ხდება მეორე მატარებლის მოთავე 

კაბინიდან, ამასთან, მოძრაობის სიჩქარე უნდა იყოს არა უმეტეს 25კმ/სთ-ისა. პირველი 

მატარებლის მოთავე კაბინაში უნდა იმყოფებოდეს მემანქანე, რომელიც თვალყურს უნდა 

ადევნებდეს მოძრაობას და აუცილებლობის შემთხვევაში მიიღოს ზომები გაჩერებისათვის 

სწრაფი დამუხრუჭებით. 

         მატარებლების შეერთებისა და გაორებული შემადგენლობებით მსვლელობისას ორივე 

მატარებლის სალოკომოტივო ბრიგადების მოქმედების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი ადგილობრივი პირობების შესაბამისად. 
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თეთრი ფერის ბლანკი ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით (გსა-64) 

 

შენიშვნა: ნებართვაში ნაჩვენები უნდა იყოს თუ რა მიზეზით იგზავნება მატარებელი 

დაკეტილ გადასარბენზე მაგალითად: „გადასარბენიდან №.... მატარებლის სადგურ .........-ში 

გამოსაყვანად”. 

„გადასარბენზე გაჩერებული № .... მატარებლის მისაწოლად და მიწოლის შემდეგ უკან 

სადგურ....-ში დასაბრუნებლად”. ”ლიანდაგის შეკეთების სამუშაოთა საწარმოებლად და 

სამუშაოთა ხელმძღვანელის მითითებით გადასარბენიდან შემდგომში დასაბრუნებლად” და 

სხვა. (იხილე „ბლანკების ნიმუშები“) 
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                               თავი 8             

მატარებლების (დრეზინების) მოძრაობა რკინიგზის ლიანდაგებზე და ნაგებობებზე 

სამუშაოების წარმოებისას 

8.1. „ნაგებობათა და მოწყობილობათა შეკეთება უნდა წარმოებდეს მოძრაობის 

უსაფრთხოებისა და პირადი უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფის პირობით, როგორც 

წესი, მატარებლების მოძრაობის გრაფიკის დაურღვევლად. 

დიდი მოცულობის შესაკეთებელი და სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად 

მატარებლების მოძრაობის გრაფიკში გათვალისწინებული უნდა იყოს ფანჯრები და 

მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ამ სამუშაოებით გამოწვეული სიჩქარის 

შეზღუდვები”. (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 8.3 პუქტიდან). 

         ლიანდაგის, ხელოვნური ნაგებობების, საკონტაქტო ქსელის, სცბ-ს მოწყობილობების, 

მექანიზებული და ავტომატიზირებული მახარისხებელი გორაკების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოთა შესასრულებლად უნდა გამოიყოს მატარებლების მოძრაობის გრაფიკში 

გათვალისწინებული ტექნოლოგიური ფანჯრები 1-2 საათის ხანგრძლივობით. თუ ეს სამუშაოები 

სრულდება სპეციალიზებული ბრიგადებით და მექანიზებული კოლონებით მანქანებისა და 

მექანიზმების კომპლექსის გამოყენებით 3-4 საათის ხანგრძლივობით – ამ სამუშაოთა 

შესრულების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

       „ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის, სცბ-სა და კავშირგაბმულობისა და სხვა ნაგებობათა და 

მოწყობილობათა სარემონტო სამუშაოები, რომლებიც სრულდება მატარებლების მოძრაობის 

გრაფიკით გათვალისწინებული დროის პერიოდში, როგორც წესი, უნდა წარმოებდეს 

გადასარბენის დაუკეტავად. 

               თუ ამ სამუშაოების შესრულება იწვევს მოძრაობის საჭირო შეწყვეტას, მაშინ მათი 

დაწყებისა და დამთავრების ზუსტ ვადას ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსი სამუშაოთა ხელმძღვანელთან ერთად და ათანხმებს გადაზიდვის სამსახურის 

უფროსთან. 

              მოძრაობის შეწყვეტის გამომწვევ სამუშაოთა წარმოების პერიოდისათვის, აგრეთვე იმ 

სამუშაოების საწარმოებლად, რომლებისთვისაც მოძრაობის გრაფიკით გათვალისწინებულია 

ფანჯრები, სამუშაოთა ხელმძღვანელი მოვალეა დაამყაროს მუდმივი (ტელეფონით ან რადიოთი) 

კავშირი სამატარებლო დისპეტჩერთან. 
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იმ უბნებზე, სადაც ფანჯრები მატარებლების მოძრაობის გრაფიკით გათვალისწინებულია 

დღე-ღამის ბნელ პერიოდში, სამუშაოების ხელმძღვანელი მოვალეა უზრუნველყოს სამუშაოთა 

წარმოების ადგილის განათება”. (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 8.3 პუქტიდან). 

„სამუშაოთა საწარმოებლად გადასარბენის დაკეტვა ერთლიანდაგიან უბნებზე, ხოლო 

ორლიანდაგიან ან მრავალლიანდაგიან უბნებზე ერთი ან რამდენიმე ლიანდაგის დაკეტვა ხდება 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით, გადაზიდვის სამსახურის უფროსთან 

შეთანხმებით, თუ ეს დაკეტვა არ იწვევს მეზობელი ქვეყნის რკინიგზაზე მოძრაობის დადგენილი 

ზომების შეცვლას. თუ ასეთი დაკეტვა იწვევს მოძრაობის დადგენილი ზომების შეცვლას 

მეზობელი ქვეყნის რკინიგზაზე, დაკეტვის ნებართვა შეიძლება მისცეს რკინიგზის გენერალურმა 

დირექტორმა მეზობელი ქვეყნის რკინიგზის უფროსთან შეთანხმებით”.(ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 8.8 პუქტიდან). 

საშემკეთებლო და სამშენებლო სამუშაოთა საწარმოებლად, რომლებიც თავისი ხასიათით 

მოითხოვენ გადასარბენის ან სადგურის მთავარი ლიანდაგის დაკეტვას, მიღებული უნდა იყოს 

რკინიგზის ტერიტორიული სამართველოს უფროსის ნებართვა. 

თუ ასეთი სამუშაოების შესასრულებლად მატარებლების მოძრაობის გრაფიკში ფანჯრები არ 

არის გათვალისწინებული, მაშინ მათი წარმოების წესი და გადასარბენის დაკეტვის საჭირო დრო 

თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსთან (სალიანდაგო დისტანციის, სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის დისტანციის, ელექტრომომარაგების უბნის უფროსების მიერ). შესაბამისი 

ნებართვის არსებობისას, გადასარბენის (ლიანდაგის) დაკეტვა და გახსნა სამუშაოების 

დაწყებამდე და მათი დამთავრების შემდეგ ფორმდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით. 

8.2. გადასარბენის დაკეტვით სამუშაოების წარმოებისათვის რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის ნებართვაში ნაჩვენები უნდა იყოს: დრო, რაზედაც არის შეთანხმებული 

გადასარბენის ან ცალკე ლიანდაგის დაკეტვა და იმ პირის გვარი, რომელსაც ეკისრება 

განახორციელოს ამ სამუშაოთა ერთიანი ხელმძღვანელობა. სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა 

შეატყობინოს გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურის მორიგეებს სამუშაოთა ხელმძღვანელის 

გვარი და თანამდებობა. 

აკრძალულია მიეცეს ”ფანჯარა” სამუშაოების საწარმოებლად გადასარბენზე და სადგურში, 

თუ არ არის ადგილზე რკინიგზის ტერიტორიული სამართველოს ნებართვაში ნაჩვენები 

მოცემული სამუშაოების ხელმძღვანელი.  

8.3. გადასარბენის დაკეტვის წინ სამუშაოთა ხელმძღვანელი მოვალეა: გადასარბენის 

შემომსაზღვრელი სადგურის მორიგეს და სამატარებლო დისპეტჩერს მისცეს განაცხადი 
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დაკეტილ გადასარბენზე სამეურნეო მატარებლების, მანქანებისა და აგრეგატების გაგზავნის 

თანამიმდევრობის შესახებ. დაკეტილ გადასარბენზე (ან გადასარბენის ლიანდაგზე) თითოეული 

მატარებლის პირველდაწყებითი გაჩერების კილომეტრის და იმ სადგურის ჩვენებით, სადაც 

ისინი უნდა დაბრუნდნენ სამუშაოთა დამთავრების შემდეგ. 

8.4. დადგება რა გადასარბენის დაკეტვით სამუშაოთა დაწყების დრო, სამატარებლო 

დისპეტჩერი ადგენს, თავისუფალია თუ არა გადასარბენი ან ორლიანდაგიან და 

მრავალლიანდაგიან უბნებზე შესაბამისი ლიანდაგი მატარებლებისაგან, რის შემდეგაც დასაკეტი 

გადასარბენის ან გადასარბენის ლიანდაგის შემომსაზღვრელი სადგურების მორიგეებს და 

სამუშაოთა ხელმძღვანელს აძლევს ბრძანებას გადასარბენის დაკეტვის შესახებ. 

გამონაკლის შემთხვევებში სამუშაოების ადგილზე სამატარებლო დისპეტჩერთან 

სატელეფონო ან რადიოკავშირის უქონლობისას გადასარბენის ან ლიანდაგის ფაქტობრივი 

დაკეტვის ბრძანება სამუშაოთა ხელმძღვანელს გადაეცემა სამუშაო ადგილთან უახლოესი 

სადგურის მორიგის მიერ (ტელეფონოგრამით ან სამუშაო ადგილთან საგანგებოდ გაგზავნილი 

პირის მეშვეობით). 

აკრძალულია სამუშაოების დაწყება სამუშაოების ხელმძღვანელის მიერ სამატარებლო 

დისპეტჩერის ბრძანების (წერილობით, ტელეფონით ან რადიოკავშირით) მიღებამდე და 

დაწესებული სიგნალებით სამუშაოების ადგილის შეზღუდვამდე. 

8.5. ნაგებობათა და მოწყობილობათა შეკეთებისათვის დაკეტილ გადასარბენზე (ან 

გადასარბენის ლიანდაგზე) სამეურნეო მატარებლის (დრეზინების), მანქანებისა და აგრეგატების 

გაგზავნა ხდება 

სამუშაოთა ხელმძღვანელის განაცხადის შესაბამისად ნებართვაში ნაჩვენები 

უნდა იყოს გადასარბენზე თითოეული მატარებლის ან მანქანის პირველდაწყებითი გაჩერების 

ადგილი (კილომეტრი). 

8.6. დაკეტილ გადასარბენზე (გადასარბენის ლიანდაგზე) შეიძლება ერთდროულად იმუშაოს 

რამდენიმე სამეურნეო მატარებელმა (დრეზინამ), სალიანდაგო მანქანამ, მათ რიცხვში სხვადასხვა 

ორგანიზაციის კუთვნილებაში მყოფმაც, მაგრამ ისინი უნდა იყვნენ რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის ნებართვაში ნაჩვენები ერთი მუშაკის ხელმძღვანელობით ამ 

ინსტრუქციის  შესაბამისად.  

თითოეული სამეურნეო მატარებლის ლოკომოტივის, მანქანისა და აგრეგატის მემანქანემ 

უნდა იაროს ნებართვაში თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური წითელი 

ზოლით ნაჩვენებ ადგილამდე. პირველი მატარებელი მიდის დადგენილი სიჩქარით,  
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 შემდეგი მატარებლები - არა უმეტეს 20კმ/სთ სიჩქარით. ამასთან, მატარებლებს შორის 

მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 კმ-ისა. 

დაკეტილ გადასარბენზე სხვადასხვა გამყოფი პუნქტიდან ერთიმეორის შემხვედრად 

გაგზავნილმა სამეურნეო მატარებლებმა აგრეთვე უნდა იარონ მხოლოდ იმ ადგილამდე, 

რომელიც ნაჩვენებია ნებართვაში 

 სადაც სამუშაოთა ხელმძღვანელის მითითებით იდგმება გაჩერების სიგნალი. 

შემხვედრი მიმართულების მატარებლების გაჩერების პუნქტებს შორის მანძილი უნდა იყოს 

არანაკლებ 1 კილომეტრისა. 

გაჩერების შემდეგ სამეურნეო მატარებლების, მანქანებისა და აგრეგატების გადასარბენზე 

შემდგომი გადაადგილება ხორციელდება სამუშაოთა ხელმძღვანელის მითითებით.

 

8.7. გადასარბენზე ერთდროულად მუშაობისათვის სადგურიდან ერთ მატარებელში 

გაგზავნილი სამეურნეო მატარებლები, მანქანები და აგრეგატები შეიძლება გადაიხსნან ან 

შეერთდნენ გადასარბენზე სამუშაოთა ხელმძღვანელის მითითებით. 

მატარებლის შესაძლებელ შემადგენლობას და თვითმოძრავი ერთეულების განლაგების წესს 

ასეთ მატარებლებში განსაზღვრავს სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სალიანდაგო სამუშაოების 

წარმოებისას მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუქციის 

შესაბამისად. 

სამუშაოების ხელმძღვანელის მითითებით გადასარბენზე სამუშაოდ, სადგურიდან 

ერთიმეორესთან შეერთებული სამეურნეო მატარებლების გაგზავნისას თითოეული მატარებლის 

მემანქანეს უნდა გადაეცეს ცალ-ცალკე ნებართვა 

8.8. სამუშაოების წარმოების დროს გადასარბენზე ან სადგურის ფარგლებში, სამეურნეო 

მატარებლებს, მანქანებსა და აგრეგატებს უნდა აცილებდეს სამუშაოთა ხელმძღვანელი ან მისი 

რწმუნებული მუშაკი. 

რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მითითებით სამეურნეო 

მატარებლებისთვის აუცილებელ შემთხვევაში შეიძლება დანიშნულ იქნეს მთავარი 

კონდუქტორები. 

8.9. სამუშაოების საწარმოებლად მატარებლების მოძრაობის შეწყვეტის დაწესებული დროის 

გასვლისას სამუშაოები მთლიანად უნდა იყოს დამთავრებული, ნაგებობები მოწყობილობები 
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ისეთ მდგომარეობაში მოყვანილი, რომ მათ უზრუნველყონ მატარებლების უსაფრთხო მოძრაობა, 

გაჩერების სიგნალები უნდა მოიხსნას, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება 

დატოვებულ იქნეს სიჩქარის შემცირების სიგნალები და შესაბამისი სასიგნალო ნიშნები. 

8.10. გადასარბენიდან სამეურნეო მატარებლების (დრეზინების), მანქანებისა და აგრეგატების 

გაგზავნა ხდება სამუშაოების ხელმძღვანელის მითითებით ისე, როგორც წინასწარ სამატარებლო 

დისპეტჩერთან იყო შეთანხმებული. 

სამეურნეო მატარებლის გადასარბენიდან დაბრუნების წესს სამატარებლო დისპეტჩერი 

აცნობებს შემომსაზღვრელი სადგურების მორიგეებს. 

სამეურნეო მატარებლებით, მანქანებითა და აგრეგატებით მუშაობის დამთავრების შემდეგ 

სამუშაოთა ხელმძღვანელი მოვალეა პირადად ან დაქვემდებარებული მუშაკის მეშვეობით 

გასინჯოს ლიანდაგი და სხვა მოწყობილობები სამუშაო უბნის მთელ სიგრძეზე, უზრუნველყოს 

ნორმალური მოძრაობის დამაბრკოლებელი აღმოჩენილი ნაკლოვანებების დაუყონებლივ 

აღმოფხვრა, აგრეთვე გასინჯოს, ხომ არ არის ტვირთი დაწესებული გაბარიტების ზღვარს შიგნით 

(დარღვევით). 

8.11. თუ ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენზე სამეურნეო 

მატარებლები, მანქანები და აგრეგატები სამუშაოების დამთავრების შემდეგ იგზავნებიან 

სადგურში სწორი ლიანდაგით, მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ მემანქანეებს აქვთ ნებართვები 

თეთრი ფერის ბლანკის სახით  ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით, მათი მოძრაობა წარმოებს 

ავტობლოკირების სიგნალებით, დაწესებული სიჩქარით. 

დანარჩენ შემთხვევაში გადასარბენზე მუშაობის შემდეგ უკან მიმავალი სამეურნეო 

მატარებლების, მანქანების და აგრეგატების (პირველის გარდა) მსვლელობის სიჩქარე უნდა იყოს 

არა უმეტეს 20 კმ/სთ-ისა, მათ შორის მანძილი კი არანაკლებ 1 კილომეტრისა. 

8.12. გადასარბენის (ლიანდაგის) გახსნა ხდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, 

სალიანდაგო დისტანციის უფროსისგან ან მისი რწმუნებული მუშაკისაგან, თანამდებობით არა 

ნაკლებ რკინიგზის ოსტატისა (იმისგან დამოუკიდებლად თუ რომელი ორგანიზაცია ასრულებს 

ამ სამუშაოებს). სალიანდაგო სამუშაოების ან ხელოვნურ ნაგებობებზე სამუშაოების 

დამთავრების, გადასარბენზე სამეურნეო მატარებლების, მანქანებისა და აგრეგატების 

არარსებობის, აგრეთვე მატარებლების უსაფრთხო მოძრაობისათვის სხვა დაბრკოლების 

არარსებობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების მიღების შესახებ. ეს შეტყობინება ჩაწერილ 

უნდა იყოს გასინჯვის ჟურნალში და გადაეცემა სამატარებლო დისპეტჩერს უშუალოდ  
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ლიანდაგის მუშაკის მიერ ან სადგურის მორიგის მეშვეობით. მიღებულ შეტყობინებას 

სამატარებლო დისპეტჩერი წერს დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალში. 

არსებული სცბ-სა და კავშირგაბმულობის ან ელექტრომომარაგების მოწყობილობების 

მოქმედებების აღდგენა (თუ მათი მუშაობა იყო დარღვეული) ხდება სცბ-სა და 

კავშირგაბმულობის უფროსი ელექტრომექანიკოსის ან ელექტროდისპეტჩერისაგან წერილობითი 

შეტყობინების მიღების შემდეგ. 

8.13. მუშაობის შემდეგ გადასარბენიდან ერთიმეორის მიყოლებით მიმავალი სამეურნეო 

მატარებლები, მანქანები და აგრეგატები შეიძლება შეყვანილ იქნენ სადგურის ერთსა და იმავე 

ლიანდაგზე ან მოძრავი შემადგენლობით დაკავებული სხვა ლიანდაგის თავისუფალ უბანზე. 

ამასთან სამეურნეო მატარებლები, რომლებიც ბრუნდებიან დაკეტილი გადასარბენიდან, 

შეიყვანებიან სადგურში შესასვლელი სიგნალის ამკრძალავი ჩვენებისას ამ 

 გათვალისწინებული წესით.  

მატარებლის სადგურში შესვლისას მემანქანე მოვალეა დაიცვას განსაკუთრებული 

სიფხიზლე და იყოს მზად დაუყონებლივ გააჩეროს მატარებელი, თუ შემდგომი მოძრაობისათვის 

დაბრკოლება შეხვდება. 

8.14. ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან გადასარბენზე ერთ-ერთი ლიანდაგის 

დაკეტვის პერიოდში დარჩენილი ლიანდაგით მატარებლის მოძრაობის წესი, გამტარობის უნარის 

უკეთესი გამოყენების მიზნით, აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელების ჩათვლით 

(შეერთებული მატარებლების გატარება, მატარებლების მოძრაობა დროით განსაზღვრით, 

დროებითი ავტობლოკირების მოწყობილობების გამოყენება, დროებითი პოსტების გახსნა და 

სხვ.) დგინდება რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ. 

8.15. ლიანდაგების, ნაგებობებისა და მოწყობილობების სარემონტო სამუშაოები, რომლებიც 

თავისი ხასიათით არ თხოულობს გადასარბენის დაკეტვას, როგორც წესი სრულდება, 

მატარებელთა შორის შუალედში. ასეთი სამუშაოების წარმოების დროს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის წესი დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დამტკიცებულ ინსტრუქციებში. 

8.16. იმ გადასარბენებზე (გადასარბენების ლიანდაგებზე), რომლებზეც არ წარმოებს 

ნაგებობებისა და მოწყობილობების შეკეთების სამუშაოები ან სადაც სამუშაოების ხასიათი არ 

საჭიროებს გადასარბენის (გადასარბენების ლიანდაგის) დაკეტვას, სამეურნეო მატარებლების 

(დრეზინების) გაგზავნა ხორციელდება სამატარებლო დისპეტჩერის ზეპირი განკარგულებით. 
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აღნიშნული მატარებლები გადასარბენზე იგზავნება სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის შესაბამისი საშუალებებისათვის გათვალისწინებული ნებართვებით. 

სამუშაოთა ხელმძღვანელს და მემანქანეს ეძლევა გაფრთხილება მატარებლის მეზობელ 

სადგურში მისვლის (უკან დაბრუნების) დროის შესახებ. გადასარბენის დაკავება გაფრთხილებაში 

ნაჩვენებ დროზე მეტ ხანს აკრძალულია. 

გადასარბენიდან სამეურნეო მატარებლის წამოსვლამდე სამუშაოების ხელმძღვანელი 

მოვალეა დარწმუნდეს, რომ მატარებლის ნორმალური მოძრაობისათვის დაბრკოლება არ არის. 

8.17. ორლიანდაგიანი და მრავალლიანდაგიანი გადასარბენის ერთ-ერთ ლიანდაგზე 

სალიანდაგო მანქანების ან როტორული ტიპის თოვლსაწმენდის მუშაობისას მეზობელი 

ლიანდაგი იზღუდება სიგნალებით, სალიანდაგო სამუშაოების წარმოებისას მატარებლების 

მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუქციით დადგენილ შემთხვევებში და მასში 

ნაჩვენები წესით. ამ ლიანდაგით მოძრავ მატარებლებს მიეცემათ გაფრთხილება სამუშაოთა 

ხელმძღვანელის განაცხადის შესაბამისად. 

8.18. ორლიანდაგიან ან მრავალლიანდაგიან უბნებზე ვაგონის ტიპის თოვლსაწმენდის ან 

რანდის მუშაობისას, მეზობელ ლიანდაგზე მოძრავი მატარებლების მემანქანეებს ეძლევად 

შემდეგი შინაარსის გაფრთხილება: 

„გადასარბენზე ... ლიანდაგით მუშაობს სალიანდაგო რანდა (თოვლსაწმენდი). გადასარბენზე 

დაცულ იქნეს განსაკუთრებული სიფრთხილე; ცუდი ხილვადობის ადგილების წინ მიეცეს 

მაუწყებელი ხანგრძლივი სასტვენი››. 

ეს გაფრთხილებები სადგურების მორიგეების მიერ გაიცემა სამატარებლო დისპეტჩერის 

მითითებით. 

8.19. სადგურის ლიანდაგებზე სამუშაოები წარმოებს ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

8.7. პუნქტისა და სიგნალიზაციის ინსტრუქციის 3.10. და 3.11. პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით. 

სადგურის მორიგე გასინჯვის ჟურნალში სამუშაოთა ხელმძღვანელის ჩანაწერის შინაარსის 

გაცნობის შემდეგ ცენტრალიზაციის პოსტების ოპერატორებს, სიგნალისტებს, საისრე პოსტების 

მორიგეებს, მატარებლების შემდგენლებს, ხოლო მათი მეშვეობით სადგურში მომუშავე 

ლოკომოტივების მემანქანეებს აძლევს მითითებას ამა თუ იმ ლიანდაგებზე ან ლიანდაგების 

უბნებზე შესვლის დაუშვებლობის შესახებ, სიჩქარის შემცირების ან განსაკუთრებული  
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სიფხიზლის გამოჩენის შესახებ იმ ლიანდაგებზე მოძრაობისას, სადაც წარმოებს სამუშაოები 

და ა. შ., მატარებლების მოსალოდნელი გატარებისა და სამანევრო გადაადგილების შესახებ კი 

სადგურის მორიგე წინასწარ ატყობინებს სამუშაოთა ხელმძღვანელს. 

მატარებლების მიღებისას იმ ლიანდაგზე, სადაც წარმოებს ასეთი სახის სამუშაოები, 

მემანქანეებს აუცილებლობის შემთხვევაში მიეცემათ გაფრთხილება სიჩქარის საჭირო 

შემცირების ან სიფრთხილის სხვა ზომების შესახებ. 

საკონტაქტო ქსელზე სამუშაოების წარმოების შემთხვევებში გასინჯვის ჟურნალში 

მითითებული უნდა იყოს რომელი ლიანდაგები, ისრები ან საკონტაქტო ქსელის სექციები 

იკეტება ყველა მატარებლის მოძრაობისათვის ან მხოლოდ ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობისათვის.  
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თავი 9          

მატარებლების მიღება და გაგზავნა  

ზოგადი მოთხოვნები          
                                                                                                                                                                          

       9.1 ,,სადგურის ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენების წესს ადგენს ტექნიკურ -

განმკარგულებელი აქტი, რომლითაც რეგლამენტირდება სადგურში მატარებლების უსაფრთხო 

და შეუფერხებელი მიღება, გაგზავნა და გავლა, შიგასასადგურო სამანევრო სამუშაოების 

უსაფრთხოება და პირადი უსაფრთხოების ტექნიკური დაცვა. ტექნიკურ - განმკარგულებელი 

აქტით დადგენილი წესი სავალდებულოა ყველა სამსახურის მუშაკთათვის.” (ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 15.1 პუნქტი). 

              თითოეული მატარებლის მიღების ან გაგზავნის მარშრუტი უნდა იყოს გამზადებული 

თავის დროზე და შესასვლელი (გასასვლელი) შუქნიშანი უნდა გაეღოს იმ ანგარიშით, რომ 

მისაღები (გასაგზავნი) მატარებლის მემანქანემ დროულად აღიქვას სიგნალის გაღებული 

მდგომარეობა და არ დაუშვას მატარებლის სადგურში შესვლის დაწესებული სიჩქარის შემცირება 

ან მატარებლის გადამეტყოვნება სადგურიდან გაგზავნისას. 

               თითოეული მატარებლის მიღებისა და გაგზავნის წინ სადგურის მორიგე მოვალეა 

შეწყვიტოს მანევრები მატარებლის მიღების (გაგზავნის) ლიანდაგზე და მარშრუტზე გამოსვლით, 

აგრეთვე იმ ლიანდაგებზე გამოსვლით, რომლებიდანაც შეუძლებელია გამოირიცხოს მოძრავი 

შემადგენლობის გამოსვლა მატარებლის მსვლელობის მარშრუტზე ისრების დამცავ 

მდგომარეობაში გადაყვანის გზით – მარშრუტის დამცავი ისრების უქონლობის გამო. 

               სადგურის მორიგეს ეკრძალება გაამზადოს მარშრუტი, გააღოს სიგნალი ან გასცეს რაიმე 

ნებართვა მატარებლის მიღების ან გაგზავნის შესახებ, თუ დარწმუნებული არ არის მანევრების 

ფაქტობრივად შეწყვეტაში. 

              მანევრების შეწყვეტის შესახებ სადგურის მორიგის მიერ განკარგულებების გადაცემისა და 

მათ შესრულებაში სადგურის მორიგის დარწმუნების წესი დადგენილი უნდა იყოს სადგურის 

ტექნიკურ - განმკარგულებელ აქტში. 

     სადგურების მახარისხებელ - გასაგზავნ პარკებში მანევრების წარმოების წესები 

მატარებლების გაგზავნისას დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის მიერ და ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ 

განმკარგულებელ აქტში.                         
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        9.2. ისრებისა და სიგნალების ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში მატარებლების 

მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტების გამზადების ყველა ოპერაციას აწარმოებს პირადად 

სადგურის მორიგე ან მისი უშუალო ხელმძღვანელობით ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორი. 

სადგურებში შემსრულებელი პოსტებიდან ცენტრალიზებული ისრების მართვისას 

მატარებლების მიღების ან გაგზავნის მარშრუტების გამზადების ყველა განკარგულებას 

სადგურის მორიგე გადასცემს ცენტრალიზაციის შემსრულებელი პოსტების ოპერატორებს და ამ 

განკარგულებას ადასტურებს მართვის აპარატზე შესაბამისი მოქმედებით. მიცემულ 

განკარგულებათა შესრულების სისწორე მოწმდება ცენტრალური აპარატის მართვის 

მოწყობილობების ჩვენების მიხედვით. 

           მატარებლების მიღების, გაგზავნის ან გატარებისას ისრებისა და სიგნალების 

ცენტრალიზაციის მოწყობილობების მართვის, აგრეთვე სადგურების მორიგეებისა და 

ცენტრალიზაციის პოსტების ოპერატორების მოქმედების წესები დადგენილი უნდა იყოს სცბ-ს 

მოწყობილობების ხმარების ინსტრუქციასა და სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტებში. 

ამავე დოკუმენტებში დადგენილი უნდა იყოს მუშაკების მოქმედების წესი იმ სადგურებში, 

რომლებშიც არის როგორც ცენტრალიზებული, ისე არაცენტრალიზებული ისრები. 

        9.3. არაცენტრალიზებული ისრების მქონე სადგურებში მატარებლების მიღების ან გაგზავნის 

მარშრუტის გამზადების განკარგულება სადგურის მორიგემ ერთდროულად უნდა გადასცეს 

მარშრუტის გამზადებაში მონაწილე ყველა საისრე პოსტის უფროს მორიგეს მკაფიოდ და 

გარკვევით. ამასთან, უნდა დაიცვას მოლაპარაკების დადგენილი რეგლამენტი. თუ საისრე 

პოსტების უფროსი მორიგეების მორიგეობა დაწესებული არ არის, მარშრუტის გამზადების 

განკარგულება მიეცემათ უშუალოდ საისრე პოსტების მორიგეებს. 

          მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტების გამზადებაში უნდა მონაწილეობდნენ 

შესასვლელ (გასასვლელ) ყელში განლაგებული, მისაღები ლიანდაგის საწინააღმდეგო ბოლოში 

განლაგებული პოსტები, აგრეთვე სხვა პოსტები, რომელთა მხრიდან შესაძლებელია მოძრავი 

შემადგენლობის გამოსვლა მატარებლის მიღების ან გაგზავნის მარშრუტზე. 

     9.4. საისრე პოსტებზე ან შემსრულებელი ცენტრალიზაციის პოსტებზე მარშრუტის გამზადების 

განკარგულება სადგურის მორიგემ უნდა გადასცეს მოცემულ დროში ყველა აუცილებელი 

ოპერაციის დამთავრების შესაძლებლობის მხედველობაში მიღებით, რათა უზრუნველყოფილ 

იქნეს შესაბამისი სიგნალის თავის დროზე გაღება. 

     9.5. მარშრუტის სწორად გამზადებას სადგურის მორიგე აწარმოებს მართვის აპარატის 

ხელსაწყოების ჩვენებით. 
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იმ სადგურებში, სადაც ასეთი ხელსაწყოები არ არის, სადგურის მორიგე მარშრუტის სწორად 

გამზადებას აწარმოებს საისრე პოსტების უფროსი მორიგეების მოხსენებით. 

         თუ სადგურში არ არის საკონტროლო ხელსაწყოები და არ არიან საისრე პოსტების უფროსი 

მორიგეები, სადგურის მორიგე მოვალეა პირადად შეამოწმოს მარშრუტის სწორად გამზადება და 

ჩამოართვას საისრე პოსტების მორიგეებს ჩაკეტილი ისრების გასაღებები. 

          9.6. თუ სადგურებში ცალკეული ისრები განლაგებულია საისრე პოსტებიდან მნიშვნელოვან 

მანძილზე და როგორც წესი, ისინი არ გამოჰყავთ ნორმალური მდგომარეობიდან (მთავარ 

ლიანდაგებს შორის გადასაყვანი, მთავარ და მისაღებ - გასაგზავნ ლიანდაგებთან მიერთებანი და 

ა.შ.), შეიძლება დადგენილ იქნეს ასეთი ისრების მდგომარეობისა და ვარგისიანობის შემოწმების 

წესი არა თითოეული მისაღები და გასაგზავნი მატარებლებისათვის, არამედ მხოლოდ 

მორიგეობის მიღებისას და პერიოდულად მორიგეობის დროს. გარდა ამისა, ასეთი ისრების 

მდგომარეობა და ვარგისიანობა აუცილებლად უნდა გაისინჯოს თუ მარშრუტის გამზადების წინ 

ის გადაყვანილი იყო სამანევრო გადაადგილების, გასინჯვის, რემონტის და სხვა შემთხვევებში. 

ასეთი ისრები აღჭურვილი უნდა იყოს საკონტროლო კლიტეებით, რომელთა გასაღებები უნდა 

მოთავსდეს მართვის აპარატებში, ხოლო თუ არ არის საგასაღებო დამოკიდებულება – უნდა 

ინახებოდეს სადგურის მორიგესთან. 

         სადგურების ნუსხა, სადაც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ასეთი წესი, ისრების ნომრების 

ჩვენებით, მტკიცდება რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ. ასეთი ისრების 

გასინჯვის წესი ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ- განმკარგულებელ აქტში. 

    9.7. მატარებლის მიღების ან გაგზავნის მარშრუტის გამზადების შესახებ მოხსენების შემდეგ 

საისრე პოსტების მორიგეებს, სიგნალისტებს და სადგურების მორიგეებს ეკრძალებათ 

გადააბარონ მორიგეობა სხვა მუშაკებს, სანამ მატარებელი, რომლისთვისაც გამზადებული იყო 

მარშრუტი, არ შემოვა სადგურში ან არ წავა სადგურიდან. მატარებლის მოსვლამდე ან წასვლამდე 

მორიგეობის შეცვლის აუცილებლობისას მორიგეობის მიმღები მუშაკი მოვალეა პირადად 

დარწმუნდეს სწორად არის თუ არა გამზადებული მარშრუტი და არ უნდა დაეყრდნოს ამ 

ოპერაციის შესრულებაში მუშაკს, რომელიც მას აბარებს მორიგეობას. 

       9.8. როგორც წესი, აკრძალულია გაჩერდეს სატვირთო მატარებლები სამგზავრო შენობასა და 

სამგზავრო მატარებლის დგომის ლიანდაგს შორის განლაგებულ ლიანდაგზე, განსაკუთრებულ 

შემთხვევებში სატვირთო მატარებლების დგომისას სამგზავრო შენობასა და სამგზავრო 

მატარებლის შორის განლაგებულ ლიანდაგზე, სატვირთო მატარებელი უნდა გადაიხსნას და 

მგზავრებისათვის გაკეთდეს გასასვლელი (თუ არ არის გადასასვლელი ხიდი ან გვირაბი). იმ  
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სადგურებში, სადაც არ არის შემდგენელთა ბრიგადები, რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის მიერ დადგენილი უნდა იყოს ამ ოპერაციების შესრულების წესი იმ 

მუშაკთა დასახელების ჩვენებით, რომლებსაც შეიძლება დაეკისროს ამ ოპერაციების შესრულება. 

        თუ აუცილებელია სამგზავრო შენობასა და სადგურში მდგომ სამგზავრო მატარებელს შორის 

განლაგებულ ლიანდაგზე მატარებლების, სამანევრო შემადგენლობის ან ლოკომოტივის 

გატარება, სადგურის ან ვაგზლის მორიგეები მოვალენი არიან მიიღონ ზომები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მგზავრების ჩასხდომასა და გადმოსხდომას, მათ რიცხვში: 

        წინასწარ გააფრთხილონ სალოკომოტივო ბრიგადები; 

       აუწყონ მგზავრებს სადგურში არსებული კავშირით; 

       განალაგონ სადგურის მუშაკები (ბაქნების, ვაგზლის მორიგეები, მზიდავები და სხვ. ) 

მგზავრების დროულად გაფრთხილებისათვის და ა.შ. 

       სამგზავრო შენობასა და სამგზავრო მატარებლის დგომის ლიანდაგს შორის განლაგებულ 

ლიანდაგებზე მატარებლებისა და სამანევრო შემადგენლობების გატარების წესი 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელ აქტში. 

    9.9. იმ შუალედ სადგურებში, რომლებსაც არა აქვთ მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების 

ელექტრული იზოლაცია, სადგურების მორიგეები მოვალენი არიან სამგზავრო, საფოსტო-

საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო და სახალხო მატარებლების მიღების წინ, სამატარებლო 

დისპეტჩერს მოახსენონ იმის შესახებ, თუ რომელ ლიანდაგზე იქნება მიღებული მატარებელი. 

      9.10. მატარებლის მიღება ან გაგზავნა იმ ლიანდაგებზე ან ლიანდაგებიდან, რომლებიც 

სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელი აქტით ამისათვის არ არის გათვალისწინებული, 

შეიძლება დაშვებულ იქნეს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში სამატარებლო დისპეტჩერის 

ნებართვით. ასეთ ლიანდაგებზე სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო და 

სახალხო მატარებლების მიღების უფლების მიცემამდე, სამატარებლო დისპეტჩერმა თავისი 

მოქმედებანი უნდა შეათანხმოს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს მორიგესთან. იმ 

შემთხვევებში, თუ სადგურის მორიგეს არა აქვს მართვის აპარატები, რომლებიც მას საშუალებას 

აძლევს გააკონტროლოს მარშრუტში შემავალი ისრების მდგომარეობა, სამგზავრო, საფოსტო-

საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო და სახალხო მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტში 

შემავალი ისრების მდგომარეობა შემოწმებული უნდა იქნეს სადგურის უფროსის, მისი 

მოადგილის, სადგურის, პოსტის ან პარკის მორიგის მიერ. 
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         ტექნიკურ – განმკარგულებელი აქტით გაუთვალისწინებელ ლიანდაგზე სამგზავრო 

მატარებლის მიღებისას, აგრეთვე იმ სადგურებში სამგზავრო მატარებლის გაჩერებისას, სადაც 

განრიგის მიხედვით გაჩერება არ არის გათვლისწინებული, სადგურის მორიგემ რადიოკავშირით 

უნდა გადასცეს ინფორმაცია ლოკომოტივის მემანქანეს. 

    9.11. იმ სადგურებში, სადაც ისრები ცენტრალიზებულია, ელექტროწევით მატარებლის 

მიღების ან გაგზავნისას სავარიანტო მარშრუტების გამოყენების აუცილებლობის შემთხვევაში 

სადგურის მორიგე მოვალეა დარწმუნდეს ასეთი მატარებლის მარშრუტზე საკონტაქტო ქსელის 

არსებობაში. 

მატარებლების მიღება 

9.12. ,,სადგურში მატარებლების მიღება უნდა წარმოებდეს სადგურის ტექნიკურ – 

განმკარგულებელი აქტით განკუთვნილ თავისუფალ ლიანდაგებზე და მხოლოდ ღია 

შესასვლელი სიგნალით, ხოლო სამგზავრო მატარებლის მიღება გარდა ამისა - ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობებით აღჭურვილ 

ლიანდაგებზე” (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.6 პუნქტიდან). 

,,სადგურის მორიგე მატარებლების დროული მიღებისათვის მოვალეა უზრუნველყოს 

თავისუფალი ლიანდაგები. დაკეტილ შესასვლელ სიგნალთან მატარებლის ყოველი 

გაჩერებისათვის, რაც აუცილებლობით არ არის გამოწვეული, პასუხისმგებლობა ეკისრება 

სადგურის მორიგეს.” (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.4 პუნქტიდან). 

,,სადგურის მორიგეს აკრძალული აქვს გააღოს შესასვლელი შუქნიშანი, სანამ არ 

დარწმუნდება, რომ მატარებლის მისაღებად მარშრუტი მზად არის, ისრები ჩაკეტილია, მისაღები 

ლიანდაგი თავისუფალია და მისაღები მარშრუტის ისრებზე მანევრები შეწყვეტილია.” ( 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16. 7 პუნქტიდან). 

მატარებლის უსაფრთხო მიღების უზრუნველსაყოფად სადგურის მორიგე ვალდებულია: 

მატარებლები მიიღოს მოძრავი შემადგენლობისაგან თავისუფალ, სადგურის ტექნიკურ – 

განმკარგულებელი აქტით დადგენილი სპეციალიზაციის შესაბამის ლიანდაგებზე; 

წინასწარ დაგეგმოს მისასვლელი მატარებლებით ლიანდაგების დაკავების თანმიმდევრობა 

და ამ გეგმის შესაბამისად მოამზადოს ლიანდაგი თითოეული მატარებლის მისაღებად; 

          აწარმოოს მისაღებ - გასაგზავნი ლიანდაგების მდგომარეობის (თავისუფალია იგი თუ 

არა) აღრიცხვა (მართვის მოწყობილობების ჩვენების მიხედვით, შესრულებული მოძრაობის 

გრაფიკზე და სხვა ხერხებით.                  
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9.13. არაცენტრალიზებული ისრების მქონე სადგურებში სადგურის მორიგე, საისრე 

პოსტების უფროსი მორიგეები და საისრე პოსტების მორიგეები მოვალენი არიან მატარებლების 

მიღების წინ დაიცვან მარშრუტების გამზადების შემდეგი წესები: 

ა) აქვს რა თავისუფალი ლიანდაგი მატარებლის მისაღებად, სადგურის მორიგე 

გამოიძახებს მიღების მარშრუტში შემავალ ყველა საისრე პოსტის უფროს მორიგეს (ან საისრე 

პოსტის მორიგეს, თუ მორიგეობა არ არის დაწესებული) და აძლევს მათ მარშრუტის გამზადების 

განკარგულებას. 

სადგურის მორიგის მითითებით ერთ-ერთი საისრე პოსტის მორიგე, ყველა დანარჩენის 

ტელეფონთან თანდასწრებით იმეორებს ამ განკარგულებას, ყველა დანარჩენი ადასტურებს მის 

ათვისებას (აღქმას) სიტყვით ,,სწორია”. სადგურის მორიგე, დარწმუნდება რა, რომ განკარგულება 

გაგებულია საწორად, ადასტურებს მას სიტყვით ,,შეასრულეთ”. 

ბ) მიიღებენ რა მარშრუტის გამზადების განკარგულებას, საისრე პოსტების უფროსი 

მორიგეები მოვალენი არიან დაუყოვნებლივ გადასცენ ის შესასრულებლად თავისი რაიონის 

საისრე პოსტების მორიგეებს და აგრეთვე დარწმუნდნენ, რომ ამ უკანასკნელებმა განკარგულება 

სწორად გაიგეს. 

მარშრუტის გამზადებაში მონაწილე ყველა მუშაკი მოვალეა დაუყოვნებლივ შეუდგეს 

განკარგულების შესრულებას. 

თუ მარშრუტის გამზადებაში მონაწილე პოსტის რაიონში წარმოებს სამანევრო მუშაობა 

მატარებლის მისაღებ ლიანდაგზე და ისრებზე გასვლით, იგი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს, 

სამანევრო შემადგენლობა დაყენებული უნდა იქნეს იმ ლიანდაგის საზღვრებში, სადაც მათი 

დგომა დაბრკოლებას არ უქმნის მისაღები მატარებლის მსვლელობას. მანევრების ხელმძღვანელი 

და სამანევრო ლოკომოტივის მემანქანე გაფრთხილებულნი უნდა იყვნენ მატარებლის 

მოსალოდნელი მიღების შესახებ სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელი აქტით დადგენილი 

წესით. მატარებლის მოსალოდნელი მიღების შესახებ გაფრთხილება ნაჩვენებ პირებს უნდა 

გადაეცეს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც სამანევრო მუშაობა წარმოებს სამანევრო შემადგენლობის 

მატარებლის მისაღებ ლიანდაგებზე და ისრებზე გამოუსვლელად, მაგრამ მისაღები მატარებლის 

მსვლელობისას მარშრუტისაგან არაიზოლირებულ რაიონებში. 

სადგურის საწინააღმდეგო ბოლოში მანევრების წარმოებისას, შესაბამისი საისრე პოსტის 

მორიგემ ისრები უნდა დააყენოს და დაკეტოს ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც გამორიცხავს 
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სამანევრო შემადგენლობის გასვლას მისაღებ ლიანდაგზე. 

ამზადებენ რა მარშრუტს, საისრე პოსტების მორიგეები მოვალენი არიან სადგურში 

დადგენილი წესით შეამოწმონ თავისუფალია თუ არა მისაღები ლიანდაგი, დააყენონ ისრები 

საჭირო მდგომარეობაში, შეამოწმონ მარშრუტში შემავალი თითოეული ისრის კალმების 

ჩარჩორელსთან მიბჯენის სიმჭიდროვე და დაკეტონ ისინი ზედსადებით და საკონტროლო 

საისრე კლიტით. 

იმ რაიონებში, სადაც მუშაობას ხელმძღვანელობენ საისრე პოსტების უფროსი მორიგეები, 

ეს უკანასკნელნი მოვალენი არიან პირადად შეამოწმონ თავისი რაიონის საისრე პოსტების 

მორიგეების მიერ მარშრუტების გამზადების სისწორე, დარწმუნდნენ, რომ მისაღები ლიანდაგი 

თავისუფალია და ჩამოართვან მათ დაკეტილი ისრების გასაღებები; 

გ) მიცემული მარშრუტის გამზადებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაციის 

დამთავრებისა და მათი შესრულების სისწორეში გულდასმით დარწმუნების შემდეგ, თითოეული 

საისრე პოსტის უფროსი მორიგე (ან საისრე პოსტის მორიგე), რომელსაც მიღებული ჰქონდა 

მარშრუტის გამზადების დავალება, გამოიძახებს სადგურის მორიგეს, რათა მოახსენოს, რომ 

მისაღები მარშრუტი მზად არის და ლიანდაგი თავისუფალია. 

სადგურის მორიგე მოვალეა მარშრუტის მზადყოფნის მოხსენება მიიღოს ტელეფონთან 

ერთდროულად ყველა იმ საისრე პოსტის მორიგის თანდასწრებით, რომლებსაც მიცემული 

ჰქონდათ მარშრუტის გამზადების დავალება. უკანასკნელნი რიგრიგობით მოახსენებენ მას 

მიცემული მარშრუტის მზადყოფნის შესახებ; 

იმ სადგურებში, სადაც არის მართვის აპარატი, რომელიც სადგურის მორიგეს საშუალებას 

აძლევს გააკონტროლოს მოცემულ მარშრუტში ისრების მდგომარეობა, სადგურის მორიგე 

მარშრუტის გამზადების განკარგულების შესრულების სისწორის შესახებ მოხსენებასთან ერთად 

რწმუნდება ამ მოწყობილობების ჩვენებით; 

დ) როდესაც დარწმუნდება, რომ მარშრუტი სწორად არის გამზადებული და ლიანდაგი 

თავისუფალია, სადგურის მორიგე აღებს შესასვლელ შუქნიშანს ან აძლევს განკარგულებას მისი 

გაღების შესახებ საისრე პოსტის მორიგეს, თუ სიგნალი იმართება ამ პოსტიდან; 

ე) საისრე პოსტების მორიგეებმა უნდა დაიცვან გამზადებული მარშრუტი და ყურადღებით 

ადევნონ თვალყური მეზობელ ლიანდაგებს შორის გასასვლელების არსებობას, ისინი უნდა 

შეხვდნენ მატარებელს დაწესებული სიგნალებით სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელ აქტში 

ნაჩვენებ ადგილებზე; 
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ვ) მატარებლის მსველობისას საისრე პოსტების მორიგეები მოვალენი არიან ყურადღება 

მიაქციონ მატარებელში ვაგონების მდგომარეობას, ღია მოძრავ შემადგენლობაზე ტვირთის 

განლაგების სისწორეს, გათვალისწინებული სიგნალების არსებობას და სხვ. ყველა შემჩნეული 

უწესივრობის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ საისრე პოსტის უფროს მორიგეს ან სადგურის 

მორიგეს, ხოლო მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის, ადამიანების სიცოცხლისათვის საშიშ 

შემთხვევებში მიიღონ ზომები მატარებლის გასაჩერებლად. 

იმ საისრე პოსტის მორიგე, რომელშიც შედის მისაღები ლიანდაგის შემომსაზღვრელი 

ისარი, ბოლო ვაგონზე სიგნალის არსებობით უნდა დარწმუნდეს, რომ მატარებელი მოვიდა 

სრული შემადგენლობით. შეამოწმოს მისი დაყენება ზღვრული ბოძების საზღვრებში და 

მოახსენოს ამის შესახებ სადგურის მორიგეს. 

მატარებლის მოსვლის (გავლის) შემდეგ საისრე პოსტების მორიგეები არ უნდა დაელოდონ 

განსაკუთრებულ განკარგულებას და ისრები უნდა დააყენონ ნორმალურ მდგომარეობაში, ხოლო 

ლიანდაგების დაკავებულობისას - თავისუფალი ლიანდაგის მიმართულებით. 

მატარებლების მიღების მარშრუტების გამზადებისა და აგრეთვე მისაღები მატარებლის 

შეხვედრის წესები იმ სადგურებში, სადაც ერთი საისრე პოსტის მორიგე ემსახურება ორ პოსტს, 

დადგენილი უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელ აქტში. 

9.14. სადგურის მორიგეს უფლება არა აქვს გასცეს მითითება მიღების მარშრუტის შეცვლის 

შესახებ, თუ შესასვლელი შუქნიშანი უკვე გაღებულია. 

გამონაკლის შემთხევებში, თუ აუცილებელია მარშრუტის შეცვლა სხვა თავისუფალ 

ლიანდაგზე მატარებლის მისაღებად, სადგურის მორიგე მოვალეა დაკეტოს შესასვლელი 

შუქნიშანი, გააუქმოს მიცემული მარშრუტი და მხოლოდ ამის შემდეგ დადგენილი წესით გასცეს 

ახალი მარშრუტის გამზადების დავალება. 

9.15. სადგურში თანმიმდევრობით რამდენიმე მატარებლის მიღების აუცილებლობისას, ერთ-

ერთი მატარებლის მიღების მარშრუტის მზადყოფნის მოხსენების მიღების შემდეგ, სადგურის 

მორიგეს ნება ეძლევა მისცეს საისრე პოსტების მორიგეებს მითითება შემდეგი მატარებლის 

მისაღებად მარშრუტის მოსალოდნელი გამზადების შესახებ. ამ შემთხევეაში მატარებლის 

სრული შემადგენლობით მოსვლისა და შესასვლელი შუქნიშნის დაკეტვის შემდეგ 

დაუყოვნებლივ მზადდება მარშრუტი მეორე მატარებლის მისაღებად. ამასთან, ის ისრები, 

რომლებიც არ შედიან პირველი მატარებლის მარშრუტში, შეიძლება დაყენებული და 

დაკეტილი იქნენ წინასწარ. მეორე მატარებლის მარშრუტის მზადყოფნის მოხსენება 

სადგურის მორიგისათვის ხდება პირველი მატარებლის მოსვლის შეტყობინებასთან ერთად.   
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9.16. მატარებლის მიღების წინ ლიანდაგის სითავისუფლის შემოწმების წესი დადგენილი 

უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელ აქტში. შემოწმების წესი შეიძლება იყოს 

შემდეგი: 

მართვის აპარატების საკონრტოლო ხელსაწყოებით ისეთ სადგურებში, სადაც მისაღებ - 

გასაგზავნი ლიანდაგები აღჭურვილია ელექტრული იზოლაციით; 

თითოეული საისრე პოსტს მიემაგრება მისაღები ლიანდაგის გარკვეული ნაწილი, რომლის 

სითავისუფლის შემოწმების შესახებ პასუხისმგებელია ეს პოსტი. ლიანდაგის ამ ნაწილის 

სითავისუფლის შემოწმება ხდება საისრე პოსტის მორიგის იმ ადგილამდე მისვლით, საიდანაც 

უზრუნველყოფილია ლიანდაგის მთელი შესამოწმებელი ნაწილის კარგი ხილვადობა; 

მისაღები ლიანდაგის სიგრძივ საისრე პოსტის მორიგის ან სპეციალურად გამოყოფილი 

მუშაკის გამჭოლი გავლით; 

სადგურში გაუჩერებლად გამვლელი მატარებლების ბოლო ვაგონზე სიგნალის არსებობით. 

აუცილებელ შემთხვევებში სადგურის მორიგის განკარგულებით, ერთი ან რამდენიმე 

მისაღები ლიანდაგის სითავისუფლის შემოწმება შეიძლება მხოლოდ წინასწარ, თიოთოეული 

შემოწმებული ლიანდაგის გადასატანი წითელი სიგნალებით ორივე მხრიდან შემოზღუდვით, 

რომლებიც მოიხსნება მატარებლის მისაღები მარშრუტის გამზადების შემდეგ. 

ტექნიკური მოწყობილობებისაგან, მუშაობის პირობებისა და ლიანდაგების განლაგებისაგან 

გამომდინარე, შეიძლება გათვალიწინებული იყოს შემოწმების სხვა ხერხებიც, მაგრამ, ამასთან, 

დადგენილი წესის ზუსტად დაცვამ უნდა გამორიცხოს მატარებლების დაკავებულ ლიანდაგზე 

მიღების შესაძლებლობა. 

9.17. თუ სადგურში შემოდის მატარებელი, რომელიც არ თავსდება მისაღები ლიანდაგის 

სასარგებლო სიგრძის საზღვრებში, მაშინ სადგურის მორიგეს შეუძლია რადიოკავშირით 

გადასცეს ამ მატრებლის მემანქანეს ნებართვა გაუჩერებლად გაიაროს მიღების ლიანდაგის 

გასასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშანი მის ანძაზე არსებული თეთრი მთვარისებრი შუქით იმ 

პირობით, თუ წითელი შუქი ჩამქრალია და განაგრძოს მოძრაობა გაჩერების ბრძანების ან 

სიგნალის მიღებამდე. 

ასეთი ნებართვის მიუღებლობისას მომავალი მატარებლის მემანქანემ, გასასვლელი 

(სამარშრუტო) შუქნიშნის თეთრი მთვარისებრი შუქის არსებობისას, მოვალეა გააჩეროს  
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მატარებელი მისაღები ლიანდაგის გასასვლელ (სამარშრუტო) შუქნიშანთან, არ გაიაროს ეს 

შუქნიშანი. 

თუ მატარებლის თავი გაცილებულია გასასვლელ შუქნიშანს, ასეთი მატარებლის 

გაღებული გასასვლელი შუქნიშნით გაგზავნის აუცილებლობისას უკან დახევა ხდება 

მემანქანისათვის სადგურის მორიგის საგნალით ან რადიოკავშირით გადაცემული მითითებით, 

მის მიერ უკან დასახევი მარშრუტის წინასწარი გამზადების შემდეგ. 

9.18. I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) და არაგაბარიტული 

ტვირთით მატარებლები მიღებული უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელ აქტში 

ნაჩვენებ ლიანდაგებზე. 

უსაფრთხოების ზომები, რომელთა დაცვა საჭიროა I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) და არაგაბარიტული ტვირთით მატარებლების მიღებისა და 

გაგზავნისას, დგინდება რკინიგზებზე საშიში ტვირთის გადაზიდვის წესებით, რკინიგზებზე 

არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთის გადაზიდვის ინსტრუქციით და ამ ინსტრუქციის მე-

16 თავით. 

მატარებლების გაგზავნა 

9.19. ,,სადგურის მორიგეს, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე 

სამატარებლო დისპეტჩერს ეკრძალება გააღოს გასასვლელი შუქნიშანი ან გასცეს სხვა ნებართვა 

გადასარბენის დასაკავებლად, სანამ არ დარწმუნდება, რომ მატარებლის გაგზავნის მარშრუტი 

მზად არის, ისრები დაკეტილია, გაგზავნის მარშრუტის ისრებზე მანევრები შეწყვეტილია, 

შემადგენლობის ტექნიური და კომერციული შემოწმება დამთავრებულია.როცა მატარებელი 

იგზავნება მათი ფორმირების სადგურიდან ან იმ სადგურებიდან, სადაც წარმოებდა ვაგონების 

მატარებლის შემადგენლობაზე მიბმა ან ახსნა, ანდა სადგურებიდან, სადაც გათვალისწინებულია 

მატარებლის ბოლოს აღმნიშვნელი სასიგნალო დისკოების შეცვლა, სადგურის მორიგე 

გასასვლელი შუქნიშნის გაღების ან მემანქანისათვის გადასარბენის დაკავების სხვა ნებართვის 

გადაცემის წინ აგრეთვე უნდა დარწმუნდეს, რომ ბოლო ვაგონს აქვს სამატარებლო 

სიგნალი.” (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16. 17 პუნქტიდან). 

,,იმ მატარებლების გაგზავნისას, სადაც არ არის გასასვლელი სიგნალები, აგრეთვე იმ 

შემთხვევებში, როცა მატარებლები იგზავნება გასასვლელი სიგნალის ამკრძალავი ჩვენებისას, 

წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს გადასარბენის დაკავების ნებართვას გადასცემს პირადად 

სადგურის მორიგე ან ამ მატარებლის სალოკომოტივო ბრიგადის ერთ-ერთი მუშაკის, პოსტის,  
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პარკის მორიგის, ოპერატორის, საისრე პოსტის მორიგის, სიგნალისტის ან მთავარი 

კონდუქტორის (მატარებლების შემდგენლის) მეშვეობით. 

მემანქანე მოვალეა დარწმუნდეს, სწორია თუ არა გადასარბენის დასაკავებლად მიღებული 

ნებართვა. 

ლოკომოტივების მემანქანეებისათვის გადასარბენის დაკავების ნებართვის გადაცემის წესი, 

რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, აღნიშნულია სადგურის ტექნიკურ _ 

განმკარგულებელ აქტში.” (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.19 პუნქტიდან). 

არაცენტრალიზებული ისრების მქონე სადგურებში სადგურის მორიგე, საისრე პოსტების 

უფროსი მორიგეები და საისრე პოსტების მორიგეები მატარებლების გაგზავნის წინ მოვალენი 

არიან დაიცვან მარშრუტების გამზადების შემდეგი წესი: 

ა) სადგურის მორიგე გამოიძახებს გაგზავნის მარშრუტში შემავალ ყველა საისრე პოსტის 

უფროს მორიგეს (ან საისრე პოსტის მორიგეს, თუ უფროსის მორიგეობა არ არის დაწესებული) და 

აძლევს მათ მარშრუტის გამზადების განკარგულებას. 

სადგურის მორიგის მითითებით ერთ-ერთი საისრე პოსტის მორიგე, ყველა დანარჩენის 

ტელეფონთან თანდასწრებით, იმეორებს ამ განკარგულებას, ყველა დანარჩენი ადასტურებს მის 

ათვისებას (აღქმას) სიტყვით ,,სწორია”. სადგურის მორიგე, დარწმუნდება რა, რომ განკარგულება 

გაგებულია სწორად, ადასტურებს მას სიტყვით ,,შეასრულეთ”. 

ბ) მიიღებენ რა მარშრუტის გამზადების განკარგულებას, საისრე პოსტების უფროსი 

მორიგეები მოვალენი არიან დაუყოვნებლივ გადასცენ ის შესასრულებლად თავისი რაიონის 

საისრე პოსტების მორიგეებს და აგრეთვე დარწმუნდნენ, რომ ამ უკანასკნელებმა განკარგულება 

სწორად გაიგეს. 

გაგზავნის მარშრუტის გამზადებისა და სადგურის მორიგისათვის მისი მზადყოფნის 

მოხსენებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია წარმოებს იმავე წესით, როგორც მიღების 

მარშრუტის დროს; 

გ) სადგურის მორიგე, როდესაც დარწმუნდება, რომ გაგზავნის მარშრუტი სწორად არის 

გამზადებული, გადასარბენი თავისუფალია და მეზობელი სადგურის მორიგის თანხმობა 

მიღებულია, აღებს გასასვლელ შუქნიშანს ან აძლევს მემანქანეს გადასარბენის დაკავების სხვა 

ნებართვას (რადიოკავშირით გადაცემული ბრძანება, წერილობითი ან კვერთხი); 

          დ) საისრე პოსტების მორიგეები მოვალენი არიან გააცილონ მატარებლები დაწესებული  
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სიგნალებით სადგურის ტექნიკურ – განმკარგულებელ აქტში გათვალისწინებულ ადგილზე და 

ადევნონ თვალყური მატარებლის მსვლელობას იმავე წესით, როგორც მატარებლის მიღებისას. იმ 

საისრე პოსტის მორიგე, რომელშიც შედის მარშრუტის უკანასკნელი გასასვლელი ისარი, როცა 

გააცილა მატარებელი და დარწმუნდა ბოლო ვაგონზე სიგნალების არსებობაში, მოახსენებს 

სადგურის მორიგეს მატარებლის სრული შემადგენლობით წასვლის შესახებ. 

მატარებლის წასვლის შემდეგ, ისრები დაყენებული უნდა იქნეს ნორმალურ 

მდგომარეობაში, ხოლო ლიანდაგის დაკავებულობისას - თავისუფალი ლიანდაგის 

მიმართულებით. 

9.20. სადგურის მორიგეს უფლება არა აქვს გასცეს მითითება გაგზავნის მარშრუტის 

შეცვლის შესახებ, თუ გასასვლელი შუქნიშანი უკვე გაღებულია ან წერილობითი ნებართვა 

გაცემულია. 

გამონაკლის შემთხვევებში ეს შეიძლება განხორცილდეს მხოლოდ გასასვლელი შუქნიშნის 

დაკეტვის (წერილობითი ნებართვის ჩამორთმევის), მატარებლის ლოკომოტივის მემანქანის 

გაფრთხილებისა და მოცემული მარშრუტის გაუქმების შემდეგ. 

9.21. სადგურიდან რამდენიმე ერთი მიმართულების მატარებლის თანმიმდევრობით 

გაგზავნისას, სადგურის მორიგეს ნება ეძლევა, ერთ-ერთი მათგანის გაგზავნის მარშრუტის 

მზადყოფნის შესახებ მოხსენების მიღების შემდეგ მისცეს მითითება საისრე პოსტების მორიგეებს 

შემდეგი მატარებლისათვის მოსალოდნელი მარშრუტის გამზადების შესახებ. ამ შემთხვევაში, 

პირველი მატარებლის სრული შემადგენლობით წასვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ მზადდება 

მარშრუტი მეორის გასაგზავნად. ისრები, რომლებიც არ შედიან პირველი მატარებლის 

მარშრუტში, შეიძლება დაყენებულ და ჩაკეტილი იქნეს წინასწარ. მეორე მატარებლისათვის 

მარშრუტის მზადყოფნის შესახებ სადგურის მორიგისათვის მოხსენება ხდება პირველი 

მატარებლის წასვლის შეტყობინებასთან ერთად. 

           9.22. მატარებლების აქცევისას, სადგურის მორიგეს მატარებლების მისაღებად მარშრუტის 

მზადყოფნის შესახებ მოხსენების მიღების შემდეგ ნება ეძლევა მისცეს მითითება საისრე 

პოსტების მორიგეებს შემხვედრი მიმართულების მატარებლისათვის (მატარებლის მოსვლის 

შემდეგ) მოსალოდნელი მარშრუტის გამზადების შესახებ. ამ შემთხვევაში მატარებლის სრული 

შემადგენლობით მოსვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ მზადდება მარშრუტი შემხვედრი 

მიმართულების მატარებლის გასაგზავნად. ისრები, რომლებიც არ შედიან მომავალი მატარებლის 

მარშრუტში, შეიძლება დაყენებულ იქნეს წინასწარ. გაგზავნის მარშრუტის მზადყოფნის შესახებ 

სადგურის მორიგისათვის მოხსენება ხდება მატარებლის მოსვლის შეტყობინებასთან ერთად. 
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 9.23. იმ სადგურებში, სადაც სამარშრუტო - საკონტროლო მოწყობილობებია, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სადგურის მორიგისათვის ისრების მდგომარეობის კონტროლს მხოლოდ 

მატარებლის მიღებისას, ეს მოწყობილობები შესაძლებლობის მიხედვით გამოყენებული უნდა 

იქნეს გაგზავნის მარშრუტის ისრების მდგომარეობის კონტროლისათვის. ამ შემთხვევებში საისრე 

პოსტებზე დადგენილი წესით მარშრუტების გამზადების განკარგულების გადაცემისა და საისრე 

პოსტების მორიგეების მიერ ამ განკარგულების შესრულების შესახებ მოხსენების შემდეგ 

სადგურის მორიგე ამოწმებს გამზადებულ მარშრუტში ისრების დაყენების სისწორეს მატარებლის 

შესაბამის ლიანდაგზე მისაღებად გათვალისწინებული ბლოკ-სათვალითა და სამარშრუტო 

სახელურებით. 

         სამარშრუტო - საკონტროლო მოწყობილობები შეძლებისდამიხედვით გამოყენებული უნდა 

იქნეს არასწორი ლიანდაგით მომავალი მატარებლების მიღების დროს ისრების სწორად 

დაყენების გასაკონტროლებლად (საწინააღმდეგო მიმართულების მარშრუტების ბლოკირებით). 

          9.24. თუ სადგურების ლიანდაგებიდან მატარებლები იგზავნება გასასვლელი შუქნიშნის 

ამკრძალავი ჩვენებისას, აგრეთვე იმ ლიანდაგებიდან, რომლებსაც არა აქვთ გასასვლელი 

შუქნიშნები, წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს გადასარბენის დაკავების წერილობითი 

ნებართვის არსებობისას შეუძლია მოიყვანოს მატარებელი მოძრაობაში სადგურის მორიგის მიერ 

რადიოკავშირით გადაცემული მითითების ან გაგზავნის სიგნალის გარეშე.წერილობითი 

ნებართვა გადაეცემა სადგურის მორიგის მიერ ან მისი მითითებით პოსტის, პარკის მორიგის, 

ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორის, საისრე პოსტის მორიგის, სალოკომოტივო ბრიგადის 

ერთ-ერთი მუშაკის ან კონდუქტორის (მატარებლების შემდგენლის) მიერ. 

        სადგურის მორიგეს ეკრძალება გააღოს მოსაწვევი სიგნალი, გადასცეს მემანქანეს 

რადიოკავშირით ბრძანება ან გასცეს წერილობითი ნებართვა მატარებლის გაგზავნის შესახებ, თუ 

არ დარწმუნდება დადგენილი წესით გაგზავნის მარშრუტის მზადყოფნაში. 

        მემანქანისათვის წერილობითი ნებართვის გაცემის წესი დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ და ნაჩვენები სადგურის ტექნიკურ - 

განმკარგულებელ აქტში. 

      9.25. არაცენტრალიზებული ისრებით აღჭურვილ სადგურებში მატარებლის გაუჩერებლად 

გატარებისას სადგურის მორიგე და საისრე პოსტების მორიგეები მოვალენი არიან დაიცვან 

მარშრუტების გამზადების შესახებ დავალების მიცემისა და მარშრუტების გამზადების, აგრეთვე 

მათი მზადყოფნის მოხსენების იგივე წესი, რომელიც დადგენილია მატარებლების მიღებისა და 

გაგზავნისათვის. 
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 ამ შემთხვევაში მარშრუტის გამზადების განკარგულების გადაცემას და მისი მზადყოფნის 

მოხსენებას უნდა უსმენდნენ ტელეფონებთან მატარებლის მსვლელობის მარშრუტში შემავალი 

ყველა საისრე პოსტის უფროსი მორიგე (ან საისრე პოსტის მორიგე, თუ უფროსის მორიგეობა 

დაწესებული არ არის). 

         9.26. ინტენსიური მოძრაობის უბნებზე სადგურში ერთი და იგივე მარშრუტით 

ერთიმეორისაგან მცირე ინტერვალით დაშორებული ერთი მიმართულების რამდენიმე 

მატარებლის გატარების დროს სადგურის მორიგე პირველი მატარებლისათვის გავლის 

მარშრუტის მზადყოფნის მოხსენების მიღებისას აძლევს ამ მარშრუტში შემავალი ისრების 

გადაყვანის აკრძალვისა და ისრების დაკეტილ მდგომარეობაში შენარჩუნების მითითებას. 

       ამ შემთხვევაში პირველი მატარებლის გავლის შემდეგ საისრე პოსტების მორიგეებს 

ეკრძალებათ გადაიყვანონ მისი მსვლელობის მარშრუტში შემავალი ისრები. თითოეული 

მატარებლისათვის შესასვლელი და გასასვლელი შუქნიშნების გაღების შესახებ სადგურის 

მორიგემ უნდა შეატყობინოს საისრე პოსტების მორიგეებს, უკანასკნელნი კი მოვალენი არიან 

შეხვდნენ და გააცილონ მატარებლები დაგენილი წესით. 

        თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი - ამაში სადგურის მორიგე რწმუნდება პირადად ან საისრე 

პოსტების მორიგეების (შესასვლელი და გასასვლელი) მოხსენებით, რომლებიც მას აცნობენ 

მატარებლის სრული შემადგენლობით მოსვლისა და წასვლის და ბოლო ვაგონზე სიგნალების 

არსებობის შესახებ. 

         9.27. ავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე სადგურებში მატარებლის 

გაუჩერებლად გასატარებლად შესასვლელი და გასასვლელი შუქნიშნების ავტომატურ 

მოქმედებაზე გადაყვანისას მათი ნებადამრთველი ჩვენება ითვლება ნორმალურად. შესასვლელი 

და გასასვლელი სიგნალების ავტომატურ მოქმედებაზე დაყენების შესახებ სადგურის მორიგემ 

უნდა აცნობოს შემსრულებელი ცენტრალიზაციის პოსტების ოპერატორებს, სიგნალისტებს, 

საისრე პოსტების მორიგეებს. აღნიშნული მუშაკები ამ შემთხვევაში არ უნდა დაელოდონ 

განსაკუთრებულ განკარგულებას და შეხვდნენ და გააცილონ თითოეული მატარებელი 

დაწესებულ ადგილზე. ყველა შემჩნეული უწესივრობის შესახებ დაუყოვნებლივ მოახსენონ 

სადგურის მორიგეს, ხოლო ისეთი უწესივრობების აღმოჩენისას, რომლებიც საფრთხეს უქმნის 

მოძრაობასა და ადამიანთა სიცოცხლეს, მიიღონ ზომები მატარებლის გასაჩერებლად. 

        9.28. ყველა შემთხვევაში იმ ლიანდაგიდან მატარებლის გაგზავნისას, რომელზეც რჩება 

ვაგონები ან სხვა მოძრავი ერთეულები, მატარებლის შემადგენლობასა და ამ ვაგონებს (მოძრავ 

ერთეულებს) შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 5 მეტრისა და ადგილზე დატოვებული  

 



104 
 

ვაგონები (მოძრავი ერთეულები) საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული სამუხრუჭო ბუნიკებით 

მათი წასვლის თავიდან ასაცილებლად. 

       ამ ოპერაციების შესრულების წესები დადგენილი უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ - 

განმკარგულებელ აქტში. 

სადგურში მატარებლების მიღება შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას 

9.29. ,,არ დაიშვება სადგურში მატარებლის მიღება თუ შესასვლელ შუქნიშანზე ამკრძალავი 

ჩვენებაა ან ძირითადი შუქები ჩამქრალია. სადგურში მატარებლის მიღება შესასვლელი 

შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას ან ჩამქრალი ძირითადი შუქის დროს შეიძლება 

განხორციელდეს მოსაწვევი სიგნალით, სადგურის მორიგის სპეციალური ნებართვით მხოლოდ 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში და მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციით გათვალისწინებული წესით. 

       სადგურში მოსაწვევი სიგნალით ან სადგურის მორიგის სპეციალური ნებართვით 

მატარებლის მიღებისას, მისი მსვლელობის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 20 კმ/სთ-ს. 

ამასთან, მემანქანე მოვალეა მატარებელი ატაროს განსაკუთრებული სიფრთხილით და მზად  

იყოს მისი დაუყოვნებლივ გაჩერებისათვის, თუ შეხვდა დაბრკოლება შემდგომი 

მოძრაობისათვის.”(ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.8 პუნქტი). 

სადგურში მატარებლის მიღება შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას 

დაიშვება შემდეგ შემთხვევებში: 

      ა) თუ შეუძლებელია შესასვლელი სიგნალის გაღება; 

      ბ) თუ მატარებლის მიღება ხდება ტექნიკურ - განმკარგულებელი აქტით გაუთვალისწინებელ 

ლიანდაგზე და შეუძლებელია შესასვლელი შუქნიშნის გაღება; 

გ) მიმწოლი ლოკომოტივების მიღებისას: ლიანდაგებზე განსაზღვრულ უბნებზე, სადგურში 

განლაგებულ დეპოში ლოკომოტივების მსვლელობისას, მატარებლების შემადგენლობაზე 

მისაბმელად დეპოდან ლოკომოტივების მსვლელობისას; 

დ) აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების, დამხმარე ლოკომოტივების, თოვლსაწმენდების, 

არაასაღები ტიპის დრეზინების, აგრეთვე სამეურნეო მატარებლებისა და სალიანდაგო მანქანების 

(გადასარბენის დაკეტვით სამუშაოების წარმოების დროს) სადგურის ლიანდაგების თავისუფალ 

უბნებზე მიღებისას. გარდა სამგზავრო მატარებლებით დაკავებული ლიანდაგებისა.  
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         9.30. სადგურში მატარებლების მიღება შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნების ამკრძალავი 

ჩვენებისას ხდება: 

         ა) სადგურის მორიგის ბრძანებით, რომელიც მემანქანეს გადაეცემა რადიოკავშირით; 

            ბ) სადგურის მორიგის ბრძანებით, რომელიც მემანქანეს გადაეცემა შესასვლელ 

შუქნიშანთან სპაციალურად დაყენებული ტელეფონით; 

            გ) მოსაწვევი სიგნალით; 

            დ) სადგურის მორიგის წერილობითი ნებართვით; 

             ე) სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანებით (დისპეტჩერული 

ცენტრალიზაციისას); 

ვ) სპეციალური სამანევრო შუქნიშნით, რომელიც დაყენებულია შესასვლელი სიგნალის 

ანძაზე. 

ასეთივე წესით შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას (ან ასეთი შუქნიშნის 

არარსებობისას) მიიღება სადგურში არასწორი ლიანდაგით მიმავალი მატარებლები. ეს 

ნებართვები გამოიყენება იმ შემთხვევებშიც, როდესაც შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნების 

ამკრძალავ ჩვენებაზე უეცარი დაკეტვისას, როდესაც მემანქანე აითვისებს (აღიქვამს) დაკეტვას და 

გააჩერებს მატარებელს შესასვლელი შუქნიშნის გავლის შემდეგ. 

ჩამოთვლილი ნებართვებიდან ერთ-ერთი გადაეცემა მემანქანეს მხოლოდ მას შემდეგ, 

როდესაც სადგურის მორიგე დარწმუნდება მისაღები მარშრუტის სწორ გამზადებაში. 

მემანქანისათვის გადაცემული ბრძანებები სადგურში მატარებლების შესასვლელი 

(სამარშრუტო) შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას მიღების შესახებ რეგისტრირებული უნდა 

იყოს ამ ინსტრუქციის  (ზოგადი დებულებები) გათვალისწინებული წესით. 

შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას და არასწორი ლიანდაგით 

სადგურში მატარებლების მიღების დროს, მუშაკების მოქმედების კონკრეტული წესი ნაჩვენები 

უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ - განმკარგულებელ აქტში. 
    

9.31. როდესაც შეუძლებელია შესასვლელ (სამარშრუტო) შუქნიშანზე სამარშრუტო 

(მისაღები პარკის ან ლიანდაგის) მაჩვენებლის ანთება, სადგურში მატარებლის მიღება ხდება  
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შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენებით, მემანქანისათვის უწესივრო 

სამარშრუტო მაჩვენებლის გასავლელად დამატებითი ნებართვის გაუცემლად, ამ შემთხვევებში 

მემანქანემ სადგურში შესვლისას უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე. 

შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის გავლის წესი სამარშრუტო მაჩვენებლის 

უწესივრობის შემთხვევებში, მუდმივი და ცვალებადი დენის ელექტრული წევის შეპირაპირების 

სადგურებში, აგრეთვე სხვადასხვა სიგანის ლიანდაგების შეთავსების სადგურებში დადგენილი 

უნდა იყოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებულ ინსტრუქციებში. 

9.32. შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას მატარებლის მიღების დროს 

რადიოკავშირით სადგურის მორიგე გადასცემს შემდეგი ფორმის ბრძანებას: 

,,№... მატარებლის მემანქანეს, მე სადგურ ... მორიგე ... ნებას გაძლევ თქვენ შემოხვიდეთ ... 

ლიანდაგზე, შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას, მისაღები მარშრუტი მზად არის, 

ლიანდაგი თავისუფალია. სადგურის მორიგე (გვარი) .....”. 

მატარებლის არასწორი ლიანდაგით მსვლელობისას, როდესაც ამ ლიანდაგით არ არის 

შესასვლელი სიგნალი, გადაიცემა შემდეგი ფორმის ბრძანება: 

,,№... მატარებლის მემანქანეს, მე სადგურ ... მორიგე ... ნებას გაძლევ ... არასწორი 

ლიანდაგიდან შემოხვიდეთ …...ლიანდაგზე მისაღები მარშრუტი მზად არის. გვარი.....”. 

გაიმეორებს რა ბრძანებას და მიიღებს რა სადგურის მორიგისაგან დასტურს, რომ ბრძანება 

სწორად არის გაგებული, მემანქანეს შემოჰყავს მატარებელი სადგურში. 

ასეთი ფორმებით გადაეცემა მემანქანეს სადგურის მორიგის ბრძანება შესასვლელი 

შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას სადგურში შემოსვლის შესახებ, თუ ეს ნებართვა გადაეცემა 

შესასვლელ სიგნალთან (სასიგნალო ნიშანთან ,,სადგურის საზღვარი”) დაყენებული სპეციალური 

ტელეფონით. ამ ტელეფონით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ სალოკომოტივო ბრიგადებს. 

როგორც წესი, ბრძანება რადიოკავშირით მემანქანეს გადაეცემა წინასწარ, სადგურთან 

მატარებლის მოახლოებისას, ხოლო სპეციალური ტელეფონით ბრძანება მატარებლის შესასვლელ 

შუქნიშანთან (სასიგნალო ნიშანთან ,,სადგური საზღვარი”) გაჩერების შემდეგ. 

9.33. დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე მატარებლის მიღება 

სადგურში შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას ხორცილედება ამ 

ინსტრუქციის  გათვალისწინებული წესით. 
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9.34. შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას მატარებლის სადგურში მიღება 

სადგურის მორიგის წერილობითი ნებართვით ხდება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, 

როდესაც ამ მიზნის მისაღწევად შეუძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ ინსტრუქციის 

 გათვალისწინებული ნებართვის სხვა ფორმები. წერილობითი ნებართვა ივსება შემდეგი 

გსა-85 ფორმით: 

,,№... მატარებლის მემანქანეს ნება გეძლევათ შემოხვიდეთ ... სადგურის ... თავისუფალ 

ლიანდაგზე. მისაღები მარშრუტი მზად არის. სადგურის მორიგე....”. 

ნებართვა მოწმდება სადგურის შტემპელით და სადგურის მორიგის ხელმოწერით, 

ნებართვის შევსების რიცხვის, თვის და დროის (საათი, წუთი) ჩვენებით. 

მომსვლელი მატარებლის მემანქანისათვის წერილობითი ნებართვის გადაცემა შეიძლება 

დაეკისროს საისრე პოსტების მორიგეებს, სიგნალისტებს, ცენტრალიზაციის პოსტების 

ოპერატორებს, შემდგენელთა ბრიგადის მუშაკებს და სხვა მუშაკებს სადგურის ტექნიკურ - 

განმკარგულებელ აქტში გათვალისწინებული წესით. 

9.35. მემანქანისათვის წერილობითი ნებართვის გადასაცემად დანიშნული მუშაკები 

ხვდებიან მატარებელს შესასვლელ (სამარშრუტო) შუქნიშანთან, არასწორი ლიანდაგით კი (ამ 

ლიანდაგით შესასვლელი შუქნიშნის არარსებობისას) _ სასიგნალო ნიშანთან _ ,,სადგურის 

საზღვარი”, აჩვენებენ რა მომავალი მატარებლის მხარეს - დღისით გაშლილ წითელ დროშას, 

ხოლო ღამით - ხელის სასიგნალო ფარნის წითელ ფერს. მატარებლის გაჩერების შემდეგ 

წერილობითი ნებართვა გადაეცემა მემანქანეს. 

9.36. აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების, დამხმარე ლოკომოტივების, 

თოვლსაწმენდების და არაასაღები ტიპის დრეზინების, აგრეთვე სამეურნეო მატარებლების და 

სალიანდაგო მანქანების დაკეტილი გადასარბენიდან სადგურის ლიანდაგების თავისუფალ 

უბნებზე (გარდა სასაზღვრო, სახალხო და I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი 

მასალებით) დატვირთული მატარებლებით დაკავებული ლიანდაგებისა) მიღება ნებადართულია 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მხოლოდ შესასვლელი სიგნალის ამკრძალავი ჩვენებისას, ამ 

ინსრუქციის  გათვალისწინებული ნებართვებით. ამასთან, ლოკომოტივების 

მემანქანეები (დრეზინების მძღოლები) სადგურში მიღების ნებართვის გადაცემასთან ერთად (მათ 

რიცხვში შესასვლელ შუქნიშანზე მოსაწვევი შუქის ანთების წინ) გაფრთხილებული უნდა იყოს 

თუ რა ადგილზე უნდა გაჩერდნენ აუცილებლად. 

ამ შემთხევაში შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენების დროს სადგურში 

მსვლელობისას მატარებლების მემანქანეები (დრეზინების მძღოლები) უნდა გაჩერდნენ  
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შეტყობინებაში ნაჩვენებ ადგილზე, შემდგომში კი უნდა იხელმძღვანელონ სადგურის მორიგის, 

საისრე პოსტის მორიგის ან სიგნალისტის სიგნალებით ან მითითებებით. 

9.37. ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.6 პუნქტის თანახმად დამუშავებული 

სადგურის ლიანდაგების განსაზრვრულ უბნებზე მიმწოლი ლოკომოტივების, სადგურის 

ფარგლებში განლაგებულ დეპოში ან მეზობელ სადგურზე განლაგებულ დეპოდან მატარებლების 

შემადგენლობაზე მისაბმელი ლოკომოტივების მიღების წესებში გათვალისწინებული უნდა იყოს: 

მათი მსვლელობა სადგურის საზღვრიდან გარკვეულ ადგილამდე - სამანევრო შუქნიშნამდე ან 

სპეციალურ მაჩვენებლამდე წარწერით: ,,მიმწოლი ლოკომოტივის გაჩერება”, ,,მატარებლის 

შემადგენლობაზე მისაბმელად მომავალი ლოკომოტივების გაჩერება”, აგრეთვე 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ამ ლოკომოტივების სადგურის ლიანდაგებზე შემდგომი 

მოძრაობის წესები. 

სადგურში ამ მოძრავი ერთეულების შესვლის ნებართვა შეიძლება იყოს: შესასვლელ 

სიგნალთან დაყენებული სპეციალური სამანევრო შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება ან 

შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას სადგურში მატარებლის მიღების ამ 

ინსტრუქციის  გათვალისწინებული რომელიმე ნებართვა. დადგენილი წესი 

ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ -განმკარგულებელ აქტში და ამ წესს გაცნობილი უნდა 

იყოს მიმწოლი ლოკომოტივების, აგრეთვე სადგურის ფარგლებში განლაგებულ დეპოში ან 

მეზობელ სადგურში განლაგებულ დეპოდან მატარებლის შემადგენლობაზე მისაბმელად 

მიმავალი ლოკომოტივების (ძრავავაგონიანი მატარებლების) ყველა მემანქანე. 
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თავი 10     

სამატარებლო დისპეტჩერის მუშაობა 
                                                                                                                                                                          

10.1. <<მატარებლების მოძრაობას უბანზე უნდა ხელმძღვანელობდეს მხოლოდ ერთი მუშაკი-

სამატარებლო დისპეტჩერი, რომელიც პასუხს აგებს მატარებლების მოძრაობის გრაფიკის 

შესრულებისთვის უბანზე, რომელსაც იგი ემსახურება.  

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებები უსიტყვოდ უნდა შეასრულონ მუშაკებმა, რომლებიც 

უშუალოდ არიან დაკავშირებული მატარებლების მოძრაობასთან ამ უბანზე. 

აკრძალულია უბანზე მატარებლების მოძრაობის შესახებ ოპერატიული მითითებები გასცეს 

სხვა ვინმემ, მორიგე სამატარებლო დისპეტჩერის გარდა>>. (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

16.1 პუნქტი). 

სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა: 

მაქსიმალურად გამოიყენოს ტექნიკური საშუალებები მოძრაობის მოცემული ზომების, 

მატარებლების მოძრაობის დაჩქარების, სადგურებში მატარებლების დამუშავების დროის 

შემცირების, ვაგონების პარკის, ლოკომოტივების და გამტარობის  უნარის მეტი ეფექტური 

გამოყენების უზრუნველსაყოფად; 

კონტროლი გაუწიოს სადგურების მუშაობას და მიიღოს ზომები მატარებლების ფორმირების 

და გაგზავნის დავალების უზრუნველსაყოფად მატარებლების მოძრაობის გრაფიკის და 

ფორმირების გეგმის შესაბამისად; 

თავის დროზე მისცეს მითითებები მატარებლების მოძრაობის შესახებ სადგურის მორიგეს, 

აუცილებლობისას კი - სამატარებლო ლოკომოტივების მემანქანეებს; 

თვალყური ადევნოს მატარებლების გადასარბენებზე მსვლელობას, სადგურების მიერ 

მატარებლების თავის დროზე მიღებას, გაგზავნასა და გატარებას, განსაკუთრებით როდესაც ეს 

ხდება სცბ-სა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობების ნორმალური მუშაობის დარღვევისას, 

სამგზავრო, სატვირთო-სამგზავრო, სახალხო, გრძელშემადგენლობიანი, მძიმეწონიანი, I 

(პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) და არაგაბარიტული ტვირთიანი 

მატარებლების სხვა მატარებელთან გადასწრებისა და აქცევისას. მიიღოს ზომების მოძრაობის 

გრაფიკის შესასრულებლად და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. არ დაუშვას 

სალოკომოტივო ბრიგადების შეუწყვეტელი მუშაობის დადგენილი დროის დარღვევა. 
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10.2. სამატარებლო დისპეტჩერი მორიგეობის მიღებისას უნდა გაეცნოს სამატარებლო 

მდგომარეობას, შეამოწმოს ყველა სადგურის  მორიგის მიერ მორიგეობის მიღება, შეატყობინოს 

მათ ზუსტი დრო საათების შესამოწმებლად, გაეცნოს სადგურებში მდგომარეობას, უბანზე 

მოქმედ გაფრთხილებებს, მდგომარეობიდან გამომდინარე მისცეს სადგურებს აუცილებელი 

მითითებანი მოსალოდნელი სამუშაოს შესახებ, მათ რიცხვში მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის საკითხებში. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე, სამატარებლო დისპეტჩერი  

მორიგეობის მიღების წინ მოვალეა შეამოწმოს ტექნიკური საშუალებების წესრიგიანობა და 

გაეცნოს უბნის სადგურებში მდგომარეობას სადგურების უფროსების ან იმ მუშაკების მეშვეობით, 

რომლებსაც ეკისრებათ მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის ოპერაციების შესრულება. 

10.3. იმ უბნებზე, რომლებიც აღჭურვილი არ არიან შესრულებული მოძრაობის გრაფიკის 

ავტომატური ჩაწერის მოწყობილობით - მატარებელგრაფებით (პოეზდოგრაფებით), 

სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა ღებულობდეს ცნობებს უბანზე განლაგებული 

სადგურებიდან, თითოეული მატარებლის მოსვლის, წასვლის ან გავლის დროის შესახებ. მიიღებს 

რა ასეთ შეტყობინებებს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს სადგურების მხრივ 

მატარებლების დაწესებული ნუმერაციის მკაცრ დაცვას, განსაკუთრებით I (პირველი) კლასის 

საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) და არაგაბარიტული ტვირთიანი, მძიმეწონიანი და 

გრძელშემადგენლობიანი მატარებლებისა. 

ინტენსიური მოძრაობისას, აგრეთვე შესრულებული მოძრაობის გრაფიკის ავტომატური 

ჩანაწერის მოწყობილობებით მატარებელგრაფებით (პოეზდოგრაფებით)  აღჭურვილ უბნებზე. 

ასეთი შეტყობინებების გადაცემის წესი დადგენილი უნდა იქნეს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ ამ ინსტრუქციის  შესაბამისად. 

10.4. სამატარებლო დისპეტჩერი აწარმოებს შესრულებული მოძრაობის გრაფიკს, რომელზეც 

აღნიშნავს მატარებლების მოძრაობის აუცილებელ მონაცემებს, აგრეთვე უბანზე ნორმალური 

მუშაობის დარღვევის ყველა შემთხვევას და მათ მიზეზებს. 

შესრულებული მოძრაობის გრაფიკზე აღინიშნება: 

ა) მატარებლების და სამატარებლო ლოკომოტივების ნომრები, მემანქანეების გვარები, 

მატარებლის წონა და პირობითი სიგრძე, აგრეთვე იმ მატარებლის შესახებ, რომლებიც 

მოითხოვენ გატარების განსაკუთრებულ პირობებს; 

ბ) შესაბამისი ასოებით და ინდექსებით დამატებული მატარებლების ნომრები შესრულებული 

მოძრაობის გრაფიკზე აღინიშნება ამ ასოებით და ინდექსებით; 

გ) უბნის სადგურებში მატარებლების გაგზავნის, მისვლის და გავლის დრო; 
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დ) ლოკომოტივების გამოყენების მონაცემები; 

ე) სადგურების სამატარებლო და სატვირთო მუშაობის მონაცემები დღეღამის დაწესებული 

პერიოდისათვის; 

ვ) შუალედ სადგურებში მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების დაკავებულობა ცალკეული 

ვაგონებით ან შემადგენლობით; 

ზ) უბნის სადგურებში მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე და გადასარბენებზე 

საკონტაქტო ქსელში ძაბვის მოხსნა; 

თ) სიჩქარის შემცირების შესახებ მომთხოვნი მომქმედი გაფრთხილებების  არსებობა; 

ი) მატარებლების მოძრაობა არასწორი ლიანდაგით; 

კ) გადასარბენების, ლიანდაგებისა და მატარებლების მოძრაობის მომსახურე სხვა 

მოწყობილობების დაკეტვა. 

მატარებლების ინტენსიური მოძრაობის ცალკეულ უბნებზე სამატარებლო 

დისპეტჩერისათვის აუცილებელი მონაცემების ჩასაწერად, რომელიც ეხება მატარებლების 

მოძრაობას და სატვირთო მუშაობას, შეიძლება გამოყენებული იქნეს ავტომატიზირებული 

სამუშაო ადგილის ხელსაწყოები და აპარატურა, აგრეთვე შეიძლება დაინიშნოს სამატარებლო 

დისპეტჩერის დამხმარე ოპერატორები ან რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს სხვა 

მუშაკები. 

10.5. უბანზე მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ ყველა განკარგულებას 

სამატარებლო დისპეტჩერი გადასცემს სადგურების მორიგეებს ან მოძრაობასთან დაკავშირებულ 

სხვა მუშაკებს ბრძანებებით, საჭიროების შემთხვევებში დისპეტჩერული განკარგულებების 

ჟურნალში რეგისტრირებით (ჩაწერით). 

დისპეტჩერული კავშირგაბმულობის საშუალებებით სამატარებლო დისპეტჩერის ყველა 

მოლაპარაკება ფიქსირებული უნდა იყოს მოლაპარაკების რეგისტრატორის მაგნიტოფონის 

ლენტზე. 

10.6. დისპეტჩერული განკარგულების ჟურნალში აუცილებელ რეგისტრაციას ექვემდებარება 

შემდეგი ბრძანებები: 

ა) გადასარბენების ან გადასარბენების ცალკეული ლიანდაგების (მათ შორის ძაბვის 

მოხსნასთან დაკავშირებით ელექტრომატარებლების მოძრაობისთვის) დაკეტვის ან გახსნის; 

ბ) ორლიანდაგიანიდან ერთლიანდაგიან მოძრაობაზე გადასვლის ან ორლიანდაგიანი 

მოძრაობის აღდგენის; 
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გ) მატარებლების მოძრაობისას სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ერთი სახიდან 

მეორეზე გადასვლის; 

დ) მატარებლების არასწორი ლიანდაგით და დროით განსაზღვრით გაგზავნის, ამ 

ინსტრუქციის XIV თავში გათვალისწინებულ შემთხვევებში და მასში დადგენილი წესით; 

ე) I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) და არაგაბარიტული 

ტვირთიანი მატარებლების გაგზავნის; 

      ვ) სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო და სახალხო მატარებლების  

მიღებისა და გაგზავნის იმ ლიანდაგებზე და ლიანდაგებიდან, რომლებიც გათვალისწინებული არ 

არის ამ ოპერაციებისათვის სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით; 

ზ) გრაფიკით გაუთვალისწინებელი მატარებლების დანიშვნის, მათი მსვლელობის წესის 

გამოცხადებით და მატარებლების გაუქმების. ერთეული ლოკომოტივების, დრეზინებისა და 

სამეურნეო მატარებლების უბანზე გატარების ბრძანებები შეიძლება არ იქნეს რეგისტრირებული; 

თ) მატარებლების მოძრაობა ავტომატური სალოკომოტივი სიგნალიზაციის უწესივრობისას; 

ი) დაგვიანებული სამგზავრო მატარებლების უბანზე გატარების წესის შესახებ. 

უბანზე მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული სხვა ბრძანებების რეგისტრაცია ხდება 

სამატარებლო დისპეტჩერის შეხედულებით. 

დისპეტჩერული განკარგულების ჟურნალში უნდა ჩაიწეროს აგრეთვე ყველა 

რეგისტრირებული ბრძანება სამატარებლო ლოკომოტივების მემანქანეების მისამართით, 

აგრეთვე მეზობელი უბნების სამატარებლო დისპეტჩერების ყველა ბრძანება მოცემული უბნის 

სამატარებლო დისპეტჩერის მისამართით. 

დისპეტჩერული განკარგულების ჟურნალში რეგისტრირებული უნდა იქნეს აგრეთვე 

სამატარებლო დისპეტჩერების მიერ მორიგეობის მიღება და ჩაბარება. 

10.7. რეგისტრირებული დისპეტჩერული ბრძანებები სადგურის მორიგეების ან 

ოპერატორების მიერ ჩაწერილი უნდა იყოს დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალში. 

ჩაწერა რა დისპეტჩერული ბრძანება, სადგურის მორიგე ან ოპერატორი სიტყვა-სიტყვით 

უმეორებს სამატარებლო დისპეტჩერს ბრძანების შინაარს და აცნობებს თავის გვარს. 

სამატარებლო დისპეტჩერი ადასტურებს მას სიტყვით <<შეასრულეთ>>. 

ბრძანების შემოწმების დრო და მისი მიმღები პირის გვარი აღინიშნება სამატარებლო 

დისპეტჩერის და სადგურის ჟურნალში.  
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თუ სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებას ღებულობს და წერს ოპერატორი, მაშინ ეს 

უკანასკნელი მოვალეა დაუყონებლივ წარუდგინოს იგი სადგურის მორიგეს გასაცნობად და 

ხელის მოსაწერად. 

მემანქანის მისამართით გადასაცემი ბრძანება გადაეცემა ამ უკანასკნელს უშუალოდ 

სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ (სამატარებლო რადიოკავშირის არსებობისას) ან სადგურის 

მორიგის მეშვეობით.  

სამატარებლო დისპეტჩერი ან სადგურის მორიგე უნდა დარწმუნდნენ, რომ გადაცემული 

ბრძანება სწორად არის გაგებული მემანქანის მიერ. მემანქანის გვარი და ბრძანების გადაცემის 

დრო შესაბამისად აღინიშნება სამატარებლო დისპეტჩერის ან სადგურის ჟურნალში. 

10.8 როდესაც სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანება უნდა გადაიცეს რამდენიმე სადგურის 

მისამართით, ბრძანების ტექსტის გადაცემა მის შესამოწმებლად ხორციელდება ერთ-ერთი 

სადგურის მორიგის მიერ სამატარებლო დისპეტჩერის მითითებით, დანარჩენი მორიგეები 

მოვალენი არიან ამ დროს შეამოწმონ, სწორად არის თუ არა ჩაწერილი ბრძანება. 

10.9. ერთლიანდაგიანი გადასარბენის ან ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან 

გადასარბენებზე ერთი ან რამდენიმე მთავარი ლიანდაგის დაკეტვა ხდება სამატარებლო 

დისპეტჩერის მიერ შემდეგ საფუძველზე: 

ა) რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის განკარგულება გეგმით 

გათვალისწინებული, ლიანდაგის საშემკეთებლო ან სამშენებლო სამუშაოების  წარმოებისას, 

აგრეთვე საკონტაქტო ქსელზე სარემონტო საშუალებისას; 

ბ) გზაში გაჩერებული მატარებლის მემანქანის მოთხოვნა ან სალიანდაგო, სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის, ელექტრომომარაგების დისტანციებისა და სხვა მუშაკების მოთხოვნა 

გადასარბენზე ლიანდაგის, ნაგებობების და მოწყობილობების გაუთვალისწინებელი 

უწესივრობის წარმოქმნისას, რომელიც საფრთხეს უქმნის მოძრაობის უშიშროებას. 

სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა მიღებული მოთხოვნა ჩაწეროს დისპეტჩერული 

განკარგულებების ჟურნალში მიღების დროისა და იმ პირის გვარის ჩვენებით, რომლისგანაც არის 

მიღებული მოთხოვნა. 

ყველა წერილობითი მოთხოვნა, შეტყობინება, დეპეშა და ტელეფონოგრამა უნდა ინახებოდეს 

დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალთან ერთად. 

10.10. გადასარბენის (გადასარბენის ლიანდაგის) დაკეტვის ბრძანებას სამატარებლო 

დისპეტჩერი  აძლევს გადასარბენის შემომსაზღვრელ სადგურებსა და სალიანდაგო პოსტებს, თუ 

ასეთები გადასარბენებზე არიან, ერთ-ერთი შემდეგი ფორმით: 
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<< ....სამუშაოთა წარმოებისათვის ... გადასარბენი, ... გადასარბენის ... ლიანდაგი ... სთ ... 

წუთიდან იკეტება მატარებლების მოძრაობისათვის, გარდა სამეურნეო მატარებლებისა, 

მანქანებისა და აგრეგატებისა, რომლებიც გაგზავნილი იქნებიან დაკეტილ გადასარბენზე 

სამუშაოთა ხელმძღვანელის ... განაცხადით (ნაჩვენები უნდა იყოს თანამდებობა და გვარი)>>; 

<< ...კმ-ზე გაჩერებული №...მატარებლის დახმარების გასაწევად გადასარბენი ... გადასარბენის 

ლიანდაგი ... სთ ... წუთიდან იკეტება ყველა მატარებლების მოძრაობისათვის, გარდა დამხმარე 

ლოკომოტივისა, რომელიც იგზავნება სადგურ ... -დან გაჩერებული მატარებლის გამოსაყვანად .... 

სადგურში>> ან გაჩერებული მატარებლის მისაწოლად შემდგომი დაბრუნებით სადგურ ...-ში>>; 

<< აღდგენითი სამუშაოების საწარმოებლად ... კმ-ზე ... გადასარბენი, გადასარბენის .... 

ლიანდაგი ... სთ ... წუთიდან იკეტება ყველა მატარებლების მოძრაობისათვის, გარდა აღმდგენისა 

>>. 

ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან გადასარბენზე ერთ-ერთი ლიანდაგის დაკეტვის 

პერიოდში დარჩენილ ლიანდაგზე სწორი მიმართულებით გასაგზავნი მატარებლებისათვის, 

ხოლო ორმხრივი ავტობლოკირებისას ორივე მიმართულებით შენარჩუნებული უნდა იყოს 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის არსებული საშუალებები. დარჩენილი ლიანდაგით 

არასწორი მიმართულებით მატარებლების გაგზავნის აუცილებლობას (თუ არ არის ორმხრივი 

ავტობლოკირება), სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის არსებული საშუალებები ამ 

ლიანდაგით იკეტება და მატარებლების მოძრაობა წესდება კავშირის სატელეფონო საშუალებით 

შემდეგი ფორმის ბრძანების გადაცემით: 

<< ...სთ ... წუთიდან ... გადასარბენის ... ლიანდაგზე ... ბლოკირების მოქმედება იკეტება და 

წესდება მატარებლების მოძრაობა სატელეფონო კავშირით, ერთლიანდაგიანი მოძრაობის 

წესებით>>. 

სამატარებლო მდგომარეობასთან დაკავშირებით,  დარჩენილი ლიანდაგით მატარებლების 

მოძრაობის სატელეფონო კავშირით დაწესების ბრძანება შეიძლება შეთავსდეს ლიანდაგის 

დაკეტვის ბრძანებასთან ერთად.  

10.11. თუ დასაკეტი გადასარბენის შემომსაზღვრელი ერთ-ერთი სადგური იმყოფება 

მეზობელი ტერიტორიული სამმართველოს ან რკინიგზის სამატარებლო დისპეტჩერის 

განკარგულებაში, მაშინ დაკეტვის ბრძანება უნდა იყოს ამ სამატარებლო დისპეტჩერთან 

შეთანხმებული და უნდა გადაეცეს მას ბრძანების ასლი. 

10.12.  გადასარბენის ან ცალკე ლიანდაგის დაკეტვის ბრძანების გადაცემის წინ სამატარებლო 

დისპეტჩერი მოვალეა გამოიძახოს გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურის 

მორიგეები,პირადად გააფრთხილოს ისინი მოსალოდნელი დაკეტვის შესახებ, აცნობოს 

სამუშაოთა ხელმძღვანელის გვარი და თანამდებობა, დარჩენილი ლიანდაგით მატარებლების  

გატარების დასახული წესი და სხვა აუცილებელი მონაცემები.     



115 
 

10.13. გადასარბენის ან გადასარბენის ლიანდაგის გახსნა ხდება სამატარებლო დისპეტჩერის  

ბრძანებით  წარმოქმნილი დაბრკოლების აღმოფხვრითი სამუშაოების დამთავრებისა და 

გადასარბენის განთავისუფლების შესახებ შეტყობინების მიღების  შემდეგ ამ ინსტრუქციაში 

გათვალისწინებული წესით. 

სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა მიღებული შეტყობინება ჩაწეროს  დისპეტჩერული 

განკარგულებების ჟურნალში მიღების დროისა და იმ პირის გვარის ჩვენებით, რომლისგანაც არის 

მიღებული შეტყობინება. სამუშაოების დამთავრებისა და მატარებლების მოძრაობის აღდგენის 

შესაძლებლობის შეტყობინებები და ტელეფონოგრამები  უნდა ინახებოდეს დისპეტჩერული 

განკარგულებების ჟურნალთან ერთად. 

10.14. გადასარბენის ან ლიანდაგის გახსნის ბრძანებას სამატარებლო დისპეტჩერი აძლევს 

გადასარბენის შემომსაზღვრელ სადგურებსა და სალიანდაგო პოსტებს, თუ ასეთი არის 

გადასარბენზე, შემდეგი ფორმით: 

<<№... ბრძანება... რიცხვისა უქმდება მატარებლების მოძრაობა ... გადასარბენზე, გადასარბენის 

... ლიანდაგით ... სთ ... წუთიდან აღდგება ...-ით (სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

საშუალებათა ჩვენებით)>>. 

10.15. თუ ბლოკირებით ორმხრივი მოძრაობის მოწყობილობებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან 

გადასარბენებზე სამატარებლო დისპეტჩერი რეგულირების მიზნით გზავნის მატარებელს 

არასწორი ლიანდაგით, მაშინ შემოწმების შემდეგ თავისუფალია თუ არა ეს ლიანდაგი, 

გადასარბენის შემომსაზღვრელ სადგურებს და სალიანდაგო პოსტებს, თუ ასეთი არის 

გადასარბენზე, ეძლევა ბრძანება შემდეგი ფორმით: 

<<...სთ...წუთიდან .... მატარებლების (უნდა იყოს ნაჩვენები წყვილის ან კენტის) მოძრაობა 

გადასარბენის ... ლიანდაგით წყდება.№ ... მატარებელი სადგურ...-დან გაგზავნეთა რასწორი 

ლიანდაგით, სატელეფონო კავშირით ერთლიანდაგიანი მოძრაობის წესით. >> 

არასწორი ლიანდაგით სამგზავრო მატარებლის გაგზავნის ასეთი ბრძანების გადაცემამდე 

მიღებული და ჩაწერილი უნდა იყოს დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალში 

ტერიტორიული სამმართველოს მორიგის ბრძანება:  

<<№ ... მატარებელი ....... სადგურიდან გაგზავნეთ არასწორი ლიანდაგით>>. ტსმ ...... ( 

ტერიტორიული სამმართველოს მორიგე)>>. 

არასწორი ლიანდაგით ერთიმეორის მიყოლებით ორი ან მეტი მატარებლის გატარების 

შემთხვევაში ბრძანების ტექსტი შესაბამისად იცვლება. ამასთან გადასარბენზე სალიანდაგო 

პოსტების არსებობისას, ისინი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნენ   
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არასწორი ლიანდაგით ერთიმეორის მიყოლებით გაგზავნილი მატარებლის განმსაზღვრელად 

(როგორც გამყოფი პუნქტი), რომელიც აგრეთვე აღინიშნება სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანებაში. 

მიიღებენ რა მატარებელის არასწორი ლიანდაგით გატარების ბრძანებას, სადგურის 

მორიგეები სამატარებლო დისპეტჩერის კონტროლით ერთმანეთში ცვლიან ტელეფონოგრამებს 

ამ ინსტრუქციის გათვალისწინებული წესით. 

სალიანდაგო პოსტების მორიგეები (გარდა ერთლიანდაგიან გადასარბენზე ორლიანდაგიანი 

ჩანართებისა და კვანძის წინა პოსტებისა) მატარებლების არასწორი ლიანდაგით მოძრაობისას 

მოლაპარაკებაში არ მონაწილეობენ, მაგრამ მატარებლის გაგზავნის შესახებ უნდა მიიღონ 

შეტყობინება ტელეფონით, მათი არასწორი ლიანდაგით გავლის დროის შესახებ აღნიშნავენ 

მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში. 

სალიანდაგო პოსტებით შემოსაზღვრული არასწორი ლიანდაგით ერთიმეორის მიყოლებით 

რამდენიმე მატარებლის გაგზავნისას, ამ პოსტების მორიგეებმა უნდა შეატყობინონ მეზობელ 

სადგურს მატარებლის გავლის შესახებ შემდეგი ფორმით: 

<<№....მატარებელმა გაიარა არასწორი ლიანდაგით ... სთ ... წუთი. პოსტის მორიგე>>.  

ცალმხრივი სალიანდაგო ბლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან ელექტროფიცირებულ 

უბანზე, რომლებზეც მიღებულია ასაღები მოძრავი ერთეულების ცალმხრივი შეზღუდვა, 

რეგულირების მიზნით  მატარებლის გაგზავნა არასწორი ლიანდაგით სამატარებლო 

დისპეტჩერმა წინასწარ უნდა შეათანხმოს ელექტროდისპეტჩერთან, ასეთი უბნის დასახელებას 

აწესებს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

ორმხრივი ბლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე, აგრეთვე იმ 

მოწყობილობებით აღჭურვილ გადასარბენებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ მატარებლების 

მოძრაობას არასწორი ლიანდაგით სალოკომოტივო შუქნიშნების სიგნალებით, მატარებლის 

გაგზავნა არასწორი ლიანდაგით ხორციელდება სამატარებლო დისპეტჩერის ზეპირი მითითებით 

და მოძრაობის შესაბამის მიმართულებაზე ბლოკირების გადართვით. 

10.16. იმ გადასარბენიებს ნუსხა, რომელთა გადასასვლელები აღჭურვილია ავტომატური 

მოწყობილობებით მხოლოდ სწორი ლიანდაგით მიმავალი მატარებლებისათვის, აგრეთვე იმ 

გადასარბენების ნუსხა, რომლებსაც აქვთ დამჭერი ჩიხები, წესდება რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის ბრძანებით ასეთ გადასარბენებზე არასწორი ლიანდაგით მატარებლების 

გაგზავნისას მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებელ ღონისძიებათა ჩვენებით. 

ამასთან, ბრძანებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს თითოეული გაგზავნილი მატარებლის 

შესახებ გადასასვლელების მორიგეებისათვის წინასწარი შეტყიბინების გადაცემის წესი. 
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ბრძანებას გაცნობილი უნდა იყოს სამატარებლო ლოკომოტივების  და მატარებლების 

მოძრაობასთან დაკავშირებული სხვა მუშაკები. 

რეგულირების მიზნით  არასწორი ლიანდაგით გაგზავნილი  მატარებლების მემანქანეები 

მოვალენი არიან უზრუნველყონ ცალმხრივი ავტომატური მოწყობილობებით აღჭურვილი 

გადასასვლელების  გავლა: მორიგე მუშაკით მომსახურებისას - არა უმეტეს 40 კმ/სთ სიჩქარისა, 

მორიგე მუშაკით მოუმსახურებისას - არა უმეტეს 25 კმ/სთ სიჩქარით. 

10.17. არასწორი ლიანდაგით გაგზავნილი  მატარებლის სადგურში მისვლის შეტყობინების 

მიღების შემდეგ სამატარებლო დისპეტჩერი აღადგენს გადასარბენზე ნორმალურ მოძრაობას 

შემდეგი ფორმის ბრძანების გადაცემით: 

<<№ ... ბრძანება ... რიცხვის უქმდება ... სთ ... წუთუდან გადასარბენის ... ლიანდაგით აღდგება 

... მატარებლების (აღინიშნება წყვილი ან კენტი) მოძრაობა ... ით (აღინიშნება სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის საშუალებები)>>. 

10.18. მოძრაობის გრაფიკით გაუთვალისწინებელი გაჩერებით (ხალხის ჩასხდომა და 

ჩამოსხდომა, ტვირთის დატვირთვა და გადმოტვირთვა) მატარებლების გადასარბენზე გაგზავნის 

აუცილებლობისას, შემდგომ მეზობელ სადგურში მისვლით ან გამგზავნ სადგურში დაბრუნებით, 

სამატარებლო დისპეტჩერი სამატარებლო  მდგომარეობის შესაბამისად აძლევს ნებართვას 

გადასარბენის შემომსაზღვრელ სადგურებს, ნებართვაში უნდა უჩვენოს დრო მატარებლის 

გაგზავნისა და გადასარბენის დაკავების ხანგრძლივობის შესახებ. 

ლოკომოტივების მემანქანეებს, აგრეთვე იმ მუშაკებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ხალხის 

ჩასხდომას და ჩამოსხდომას ან ტვირთის დატვირთვასა და  გადმოტვირთვას, ასეთი 

მატარებლების გაგზავნისას ეძლევათ შესაბამისი გაფრთხილებები. გადასარბენზე გაჩერების 

შემდეგ ამ მატარებლების მემანქანეები განაახლებენ მოძრაობას აღნიშნული მუშაკების 

სიგნალებით. 

სამეურნეო მატარებლების, მანქანებისა და აგრეგატების გაგზავნა დაკეტილ გადასარბენზე 

(გადასარბენის ლიანდაგებზე) ხორციელდება ამ ინსტრუქციის გათვალისწინებული 

წესით.  

10.19. მიიღებს რა ამა თუ იმ გადასარბენზე (გადასარბენის ლიანდაგზე) მატარებლების 

მოძრაობის სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის საშუალებათა უწესივრობის შეტყობინებას, 

სამატარებლო დისპეტჩერი წერს მას დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალში და 

შეამოწმებს რა სადგურის მორიგის მეშვეობით თავისუფალია თუ არა გადასარბენი (გადასარბენის 

ლიანდაგი), აძლევს კავშირის სატელეფონო შეთანხმებით მოძრაობის დაწესების ბრძანებას 

შემდეგი ფორმით: 
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<<... (კავშირგაბმულობის საშუალებათა) უწესივრობის გამო ... გადასარბენზე (...გადასარბენის 

... ლიანდაგზე) ...სთ ... წუთიდან მატარებლების მოძრაობა წესდება კავშირის სატელეფონო  

საშუალებით .... (ერთლიანდაგიანი ან ორლიანდაგიანი) მოძრაობის წესებით>>. 

10.20. თუ გადასარბენებზე სალიანდაგო პოსტებია, ერთი სახის კავშირიდან მეორეზე 

გადასვლის სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანება გადაეცემა აგრეთვე პოსტების მორიგეებს. 

ამასთან, მდგომარეობასთან დაკავშირებით სხვა სახის კავშირზე გადასვლა შეიძლება წარმოებდეს 

მთლიანად სადგურთშორის გადასარბენზე ან ცალკე თითოეულ თავისუფალ პოსტთშორის 

გადასარბენზე. 

10.21. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის საშუალებათა მოქმედების აღდგენის 

შეტყობინების მიღების შემდეგ სამატარებლო დისპეტჩერი წერს ამ შეტყობინებას 

დისპეტჩერული განკარგულებების ჟურნალში და შეამოწმებს რა სადგურების მორიგეების 

მეშვეობით თავისუფალია თუ არა გადასარბენი (გადასარბენის ლიანდაგი), აძლევს გადასარბენის 

შემომსაზღვრელ სადგურებს ბრძანებას შემდეგი ფორმით: 

<< № .... ბრძანება უქმდება .... სთ ... წუთიდან ... გადასარბენზე (გადასარბენის ლიანდაგზე) 

მატარებლების მოძრაობა აღდგენილია ...-ით (აღინიშნება კავშირგაბმულობის საშუალებები)>>. 

ნაჩვენები დროიდან სადგურები გადადის იმ სახეობის კავშირზე, რომელიც 

გათვალისწინებული იქნება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებაში. 

ცალმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე ბლოკირების 

აღდგენის ბრძანება შეიძლება გადაიცეს სწორი ლიანდაგით გაგზავნილი მატარებლების მიერ 

გადასარბენის განთავისუფლებამდე. 

10.22. იმ გამყოფი პუნქტების ან დამხმარე პოსტების გახსნა ან დაკეტვა, რომლებიც მუშაობენ 

დღე-ღამის გარკვეულ პერიოდში, ხდება რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს მიერ 

დამტკიცებული წესით და ფორმდება სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, რომელიც 

გადაეცემა გადასარბენის შემომსაზღვრელ სადგურებს  შემდეგი ფორმით:  

<<№ პოსტი ... კმ-ის მოქმედება ...სთ ... წუთიდან დაკეტილია (გახსნილია)>>. 

      10.23. ელექტრული წევის უბნებზე სამატარებლო დისპეტჩერმა უნდა იმუშაოს 

ელექტროდისპეტჩერთან ურთიერთშეთანხნებით და მიიღოს ზომები ელექტრომომარაგების 

მოწყობილობების ნორმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად. 

საკონტაქტო ქსელის უწესივრობისას, წევის ქვესადგურების გამორთვისას ან სიმძლავრის 

დაწევისას, ელექტროდისპეტჩერთან ერთად დაადგინოს უბანზე მატარებლის გატარების 

რაციონალური წესი.                                   
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ლიპყინულიანობის წარმოქმნისას, ელექტროდისპეტჩერის განაცხადის საფუძველზე გამოყოს 

ფანჯარა მაღალი ძაბვის დენით საკონტაქტო ქსელში ლიპყინულის გადნობისათვის. 

10.24. სამატარებლო დისპეტჩერული კავშირის უწესივრობისას მატარებლების მოძრაობა 

წარმოებს სამატარებლო დისპეტჩერის მონაწილეობის მიუღებლად. მატარებლების მოძრაობის 

შესახებ კავშირი ხორციელდება უშუალოდ სადგურების მორიგეებს შორის. 

სამატარებლო დისპეტჩერული კავშირის უწესივრობისას სამატარებლო დისპეტჩერი და 

სადგურების მორიგეები აკეთებენ შესაბამის აღნიშვნებს დისპეტჩერული განკარგულებების 

ჟურნალში. 

სამატარებლო დისპეტჩერული კავშირის აღდგენის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერი 

ატყობინებს ყველა სადგურს ცირკულარული ბრძანებით. 
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                                                თავი 11                                      

სადგურებში სამანევრო მუშაობა 

ზოგადი მითითებები 

 

11.1. სამანევრო მუშაობა უნდა წარმოებდეს სადგურის მუშაობის ტექნოლოგიური პროცესის 

შესაბამისად და გეგმით, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს: 

        მატარებლების თავის დროზე შედგენას და გაგზავნას; 

        სატვირთო ოპერაციების ქვეშ ვაგონების თავის დროზე მიწოდებასა და მათ გამოყვანას 

სატვირთო ოპერაციების დამთავრების შემდეგ; 

        ვაგონების გადასამუშავებლად უმცირესი დროის დახარჯვას; 

        ყველა სამანევრო საშუალებისა და ტექნიკური აღჭურვილობის რაციონალურ გამოყენებას; 

        სადგურში მატარებლების შეუფერხებლად მიღებას; 

        მოძრაობის უსაფრთხოებას, მანევრებთან დაკავშირებულ მუშაკთა უსაშიშროებასა და 

მოძრავი შემადგენლობის დაცულობას. 

11.2. სადგურებში სალიანდაგო განვითარებასთან, სამანევრო სამუშაოების ხასიათსა და 

მოცულობასთან დაკავშირებით ლიანდაგები იყოფა სამანევრო რაიონებად. სამანევრო რაიონების 

საზღვრები და სამუშაოების ხასიათი თითოეულ მათგანში დადგენილი უნდა იყოს სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

         თითოეულ სამანევრო რაიონში, როგორც წესი, უნდა მუშაობდეს ერთი სამანევრო 

ლოკომოტივი. ცალკეულ რაიონებში ორი და მეტი სამანევრო ლოკომოტივის მუშაობის 

აუცილებლობისას მათი მუშაობის წესი, რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, 

ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

        სამანევრო სამუშაოზე გამოყვანილი ლოკომოტივები წესრიგში უნდა იყოს, მათ უნდა 

ჰქონდეთ წესივრულად მოქმედი რადიოსადგური, დაწესებული სიგნალები და ინვენტარი. 

11.3. არაცენტრალიზებული ისრების გადაყვანა სამანევრო გადაადგილებისას წარმოებს საისრე 

პოსტების მორიგეების მიერ მანევრების ხელმძღვანელი პირის განკარგულებით. ელექტრული 

ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში ისრების გადაყვანა სამანევრო გადაადგილებისას  
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ხორციელდება სადგურის მორიგის ან ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორის მიერ. ისრების 

ცენტრალურიდან ადგილობრივ მართვაზე გადაცემის შემთხვევაში, აგრეთვე საისრე პოსტების 

მორიგეებით მოუმსახურებელ არაცენტრალიზებულ ისრებზე მანევრების წარმოებისას შეიძლება 

ისრების გადაყვანა შემდგენელთა და სალოკომოტივო ბრიგადების მუშაკების, კონდუქტორების, 

პარკის მორიგეების, სადგურების მორიგეების, ტვირთის და ბარგის მიმღებ-ჩამბარებლების, 

სალოკომოტივო და სავაგონო დეპოების მუშაკებისა და სხვა მუშაკების მიერ. 

    სადგურების ნუსხა, რომლებზეც მანევრების დროს ისრების გადაყვანის უფლება ეძლევა 

ნაჩვენებ მუშაკებს, ისრების ნომრები და მათი გადაყვანის წესი დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ და ნაჩვენები სადგურის ტექნიკურ-

განმკარგულებელ აქტში. 

   ცენტრალიზებული ისრის გადაყვანის წინ მისი მომსახურე მუშაკი უნდა დარწმუნდეს 

(პირადად ან სხვა მუშაკის მოხსენებით), რომ ის დაკავებული არ არის მოძრავი შემადგენლობით 

და არის თუ არა გასასვლელები მოსაზღვრე ლიანდაგებზე, ელექტრული ცენტრალიზაცისას 

თავისუფალია თუ არა მოძრავი შემადგენლობისაგან საისრე გადამყვანი, დადგენილი უნდა იყოს 

მართვის აპარატზე საკონტროლო მოწყობილობების ჩვენებით. ამ მოწყობილობების უწესივრობის 

ან დროებით გამორთვისას, ან სამანევრო პულტიდან ისრების გადაყვანისას საისრე გადამყვანის 

მოძრავი შემადგენლობისაგან სითავისუფლის შემოწმების წესი დადგენილი უნდა იყოს სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

  არაცენტრალიზებული ისრები (გარდა მახარისხებელ ლიანდაგებზე ან იმ ლიანდაგებზე 

განლაგებულისა, სადაც სამანევრო მუშაობა მუდმივად ხორციელდება სერიული ბიძგებით და 

სახსრულ-მუხლანა ჩამკეტებით აღჭურვილებისა), მანევრების დროს უნდა ჩაიკეტოს 

ზედსადებით.   

11.4. ,,სამანევრო მუშაობისას მითითებების გადაცემის ძირითადი საშუალება უნდა იყოს 

რადიოკავშირი, ხოლო თუ საჭირო გახდა, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობები. 

   სამანევრო მუშაობისას სიგნალების გადაცემა ნებადართულია ხელის სასიგნალო 

ხელსაწყოებით” (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.14 პუნქტი). 

   მატარებლების შემდგენელს წესივრულ მდგომარეობაში უნდა ჰქონდეს გადასატანი 

რადიოსადგური. სადგურებში არსებული რადიოკავშირისა და პარკის ორმხრივი კავშირის 

მოწყობილობები გამოყენებული უნდა იქნეს სამანევრო მუშაობის ორგანიზაციისა და მოძრაობის 

უსართხოების უზრუნველსაყოფად. 

  რადიოკავშირით და პარკის ორმხრივი კავშირით გადაცემული მითითებები და 

შეტყობინებები უნდა იყოს მოკლე და გასაგები. მითითებების გადამცემი უნდა დარწმუნდეს, რომ  
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ის სწრაფად არის ათვისებული (აღქმული) სამანევრო ლოკომოტივის მემანქანისა და სხვა 

მუშაკების მიერ (მოისმინა რა მითითების შემოკლებული განმეორება, მიიღო რა შესაბამისი 

საპასუხო ხმოვანი სიგნალი და სხვა). რადიოკავშირით და პარკის ორმხრივი კავშირით 

გადაცემული უფრო ტიპიური მითითებებისა და შეტყობინებებისათვის რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ აუცილებლობისას დამტკიცებული უნდა იყოს 

მოლაპარაკების წარმოების სანიმუშო რეგლამენტი. 

  თითოეულ სამანევრო რაიონში რადიოკავშირისა და პარკის ორმხრივი კავშირის 

მოწყობილობების დანიშნულება და მათი ხმარების წესი იმ მუშაკების დასახელებით, რომლებსაც 

მიცემული აქვთ უფლება ისარგებლონ ამ მოწყობილობებით, განსაზღვრული უნდა იყოს 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

  სადგურებში რადიოკავშირის და პარკის ორმხრივი კავშირის ექსპლუატაციის წესები 

დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის სპეციალური ინსტრუქციით. 

11.5. სადგურის მორიგემ უნდა გაამზადოს სამანევრო მარშრუტები სამანევრო სამუშაოების 

გეგმის შესაბამისად. 

    მოძრაობის მიმართულების შეუცვლელად სამანევრო მარშრუტი, როგორც წესი, მზადდება 

სამანევრო შემადგენლობის მსვლელობის (მოძრაობის) მთელ გზაზე. თუ ასეთი მარშრუტის 

გამზადება შეუძლებელია, სადგურის მორიგე მოვალეა გააფრთხილოს მემანქანე (მანევრების 

ხელმძღვანელი), თუ რომელი ლიანდაგის მიმართულებით ან რომელ შუქნიშნამდე არის 

გამზადებული სამანევრო მარშრუტის ნაწილი. 

   ამკრძალავჩვენებიანი ან ჩამქრალი სამანევრო შუქნიშნის გავლა გამზადებულ მარშრუტზე 

შეიძლება სადგურის (პოსტის) მორიგის მითითებით, რომელიც მათ მიერ გადაეცემა მემანქანეს 

პირადად, რადიოკავშირით, პარკის ორმხრივი კავშირით ან მანევრების ხელმძღვანელის 

მეშვეობით. 

11.6. შემადგენლობების პარკიდან პარკში შემაერთებელი ან გამწევი ლიანდაგებით 

გადაყენებისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესები და პირობები დადგენილი უნდა იყოს 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. ამასთან, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეს სამანევრო შემადგენლობების ვაგონებით წინ გადაადგილებისას უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას. 

          ცალკეულ შემთხვევებში ადგილობრივ პირობებთან დაკავშირებით (პარკების 

თანამიმდევრობითი განლაგება, სამანევრო ლოკომოტივების აღჭურვა მემანქანის ჯიხურიდან 

ლოკომოტივის ვაგონიდან ახსნის მოწყობილობებით და სხვა) შემადგენლობების გადაყენება 

პარკიდან პარკში შეიძლება წარმოებდეს შემდგენელთა ბრიგადების მუშაკების მიერ 

გაუცილებლად.                                               
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11.7. ცალკეული კატეგორიის ტვირთით დატვირთულ ვაგონებს, ტვირთის გადაზიდვის, 

აგრეთვე რკინიგზებზე საშიში ტვირთის გადაზიდვის წესების შესაბამისად, მანევრების 

წარმოებისას უნდა ჰქონდეთ საფარი მაგარ სათბობზე მომუშავე ორთქმავლისაგან არასაშიში 

ტვირთით დატვირთული ან ცარიელი ვაგონები. 

   საფარის ნორმები მატარებლებში და მანევრებისას. აღინიშნება გადაზიდვის დოკუმენტებში 

სპეციალური შტემპელის დატანით, სადაც ციფრებით აღნიშნულია საფარი ვაგონების 

მინიმალური რიცხვი, მაგალითად 3/0-0-3-1, სადაც: 

   პირველი ციფრი - საფარი ვაგონების რიცხვია მატარებლებში წამყვანი ლოკომოტივიდან 

(მრიცხველი - ორთქმავლიდან მაგარ სათბობზე, მნიშვნელი - ორთქმავლიდან ნავთობის 

სათბობზე, ელმავლიდან და თბომავლიდან); 

   მეორე ციფრი - მიმწოლი ლოკომოტივიდან მატარებლებში; 

   მესამე ციფრი - ხალხით დაკავებულ ვაგონებიდან მატარებლებში; 

   მეოთხე ციფრი - ორთქმავლიდან მაგარ სათბობზე მანევრებისას; 

   ნიშანი <<0>> (ნული) ნიშნავს, რომ საფარი საჭირო არ არის. 

   ხალხით დაკავებული ვაგონები, მათ შორის ვაგონები გამყოლებით, ტვირთის გასაცილებლად 

სპეციალურად გამოყოფილი მუშაკებით, ყარაულებით, დაცვის განწესით, აგრეთვე ცხოველებით 

დატვირთული ვაგონები შეიძლება ჩაირთოს მატარებელში, I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონების როგორც  წინ, ისე ამ ვაგონების უკან, მაგრამ 

სულ (მხოლოდ) იმ საშიში ტირთით დატვირთული ვაგონების წინ, რომელთა გადაზიდვის 

დოკუმენტებში არის შტემპელი: <<მომწამლავია>>. 

   ადვილაალებადი სითხეებით დატვირთული ვაგონები მატარებლების ფორმირების სადგურში 

ჩაირთვება მატარებელში (მატარებლის თავიდან) ფეთქებადი მასალებით დატვირთული 

ვაგონების შემდეგ. 

11.8. სამანევრო გადაადგილებები სავაგონო და სალოკომოტივო დეპოებში შეკეთების 

ლიანდაგებზე უნდა ხდებოდეს შესაბამისი სამსახურის პასუხისმგებელი პირის მეთვალყურეობით 

და პირადი მითითებებით. 

11.9. იმ ლიანდაგებზე, სადაც არის ვაგონები, რომლებზეც წარმოებს ტექნიკური ან სატვირთო 

ოპერაციები, მანევრები ბიძგებით არ დაიშვება. 

   ამინდის არახელსაყრელ პირობებში (ძლიერი ქარი, ნისლი, ქარბუქი), აგრეთვე გაუნათებელ 

ლიანდაგებზე სამანევრო მუშაობა უნდა წარმოებდეს განსაკუთრებული სიფხიზლით, 

საჭიროების შემთხვევებში კი - შემცირებული სიჩქარით.   
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11.10. სადგურის ლიანდაგებზე სამეურნეო მატარებლებისა და სალიანდაგო მანქანების მუშაობა 

ხორციელდება შესაბამისი სამსახურის (ლიანდაგის, სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის და 

სხვა) პასუხისმგებელი პირის ხელმძღვანელობით. 

   აღნიშნული მატარებლებისა და მანქანების გადაადგილება ერთი ლიანდაგიდან მეორეზე ან 

სადგურის სხვა რაიონში წარმოებს მანევრების განმკარგულებელი პირის ან სადგურის მორიგის 

ნებართვით. 

   აუცილებელ შემთხვევებში ასეთი მატარებლების სამანევრო გადაადგილების ხელმძღვანელად 

სადგურის უფროსის მითითებით შეიძლება დანიშნულ იქნეს სადგურის შესაბამისი მუშაკი. 

11.11. განსაფორმირებელ შემადგენლობებში სამუხრუჭო სახელურების განცალკევება ხდება 

ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტების მუშაკების მიერ - ყველა მახარისხებელ, 

სატვირთო და საუბნო სადგურში, სადგურის მუშაობისა და ვაგონების ტექნიკური მომსახურების 

პუნქტების ტექნოლოგიური პროცესის შესაბამისად. 

  სამუხრუჭო სახელურების შეერთება მატარებლების ფორმირების სადგურებში ხდება 

ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტების მუშაკების მიერ ადგილობრივ პირობებთან 

დაკავშირებით ტექნოლოგიური პროცესის ან სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტის 

მიხედვით დადგენილი წესით. 

  მანევრების წარმოებისას სამუხრუჭო სახელურების განცალკევება და შეერთება სამატარებლო 

ლოკომოტივის შემადგენლობიდან ახსნისას და შემადგენლობაზე მიბმისას ხდება სალოკომოტივო 

ბრიგადის მიერ. 

11.12. ცალკეული ვაგონების ხელით გადაადგილება დასაშვებია განსაკუთრებულ შემთხვევებში 

და მხოლოდ ჰორიზონტალურ ლიანდაგებზე. 

  სადგურის მთავარ, მისაღებ-გასაგზავნ და სახარისხებელ ლიანდაგებზე ვაგონების ხელით 

გადაადგილება აკრძალულია. 

  ვაგონების ხელით გადაადგილება შეიძლება წარმოებდეს მხოლოდ შესაბამისი სახაზო 

ქვედანაყოფის უფროსის მიერ გამოყოფილი პასუხისმგებელი პირის უშუალო ხელმძღვანელობით 

და არა უმეტეს ერთი დატვირთული ან ორი ცარიელი ვაგონისა. 

   ვაგონების ხელით გადაადგილებისას არ დაიშვება: 

  მათი გადაადგილება 3 კმ/სთ-ში მეტი სიჩქარით, ამასთან გადასაადგილებელი ვაგონები 

აუცილებლად გადაბმული უნდა იყოს; 

   ვაგონების გაგორება ზღვრულ ბოძს იქით მთავარი და მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების 

მიმართულებით;       
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   ვაგონების გადაადგილების დაწყება, თუ მომზადებული არ არის სამუხრუჭო ბუნიკები; 

   დასამუხრუჭებლად ბორბლების ქვეშ შპალების, ქვების, ძალაყინისა და სხვა საგნების დადება. 

    ხალხით დაკავებული და საშიში ტვირთით დატვირთული ვაგონების ხელით გადაადგილება 

აკრძალულია. 

    ვაგონების გადაადგილება კაბესტანებით, ელექტროწვეტებითა და სხვა მექანიკური 

საშუალებებით ადგილობრივ პირობებთან დაკავშირებით წესდება რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის მიერ დამტკიცებული სპეციალური ინსტრუქციით 

სამანევრო მუშაობის ხელმძღვანელობა 

11.13. <<სადგურის ლიანდაგებზე მანევრები უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ერთი მუშაკის - 

სადგურის მორიგის, სამანევრო დისპეტჩერის, მახარისხებელი გორაკის ან პარკის მორიგის, 

ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე - სამატარებლო დისპეტჩერის 

მითითებით. მანევრების წარმოების მოვალეობათა განაწილება აღნიშნულია სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში.>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.13 პუნქტი). 

    მანევრების მწარმოებელი ლოკომოტივის მოძრაობას უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი 

მუშაკი - მანევრების ხელმძღვანელი (მატარებლების შემდგენელი ან მთავარი კონდუქტორი), 

რომელიც პასუხისმგებელია მისი სწორი შესრულებისათვის. 

   მახარისხებელ გორაკებზე სამანევრო ლოკომოტივების მოძრაობას შეიძლება 

ხელმძღვანელობდეს გორაკის მორიგე. 

   შუალედ სადგურებში სამანევრო მუშაობა შეიძლება წარმოებდეს მთავარი კონდუქტორის 

ხელმძღვანელობით. იმ ლოკომოტივების სამანევრო გადაადგილებას, რომელსაც არ ემსახურება 

შემდგენელთა ბრიგადა ან მთავარი კონდუქტორი, ხელმძღვანელობს მუშაკი, რომელსაც აქვს 

მანევრების წარმოების  შესახებ განკარგულებების გაცემის უფლება მოცემულ რაიონში ან მისი 

მითითებით სიგნალისტი (საისრე პოსტის მორიგე). ამ შემთხვევებში სამანევრო გადაადგილების 

ხელმძღვანელობა შეიძლება დაეკისროს აგრეთვე სადგურების უფროსებს, მის მოადგილეებს და 

სხვა მუშაკებს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დადგენილი წესით. 

11.14. სამანევრო მუშაობა წარმოებს შემდგენლის ან შემდგენელთა ბრიგადის (შემდგენლის და 

მისი თანაშემწის) მიერ. ადგილობრივ პირობებთან დაკავშირებით მანევრების წარმოებისათვის 

შემდგენელთა ბრიგადის ან ერთი შემდგენლის დანიშვნა წესდება რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ. 
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    შემდგენელთა ბრიგადის მუშაკების განლაგება ცალკეული სამანევრო სამუშაოების 

(გადაადგილებათა) შესასრულებლად წარმოებს შემდგენლის მიერ. 

     სამანევრო ლოკომოტივების მარტო მემანქანით მომსახურება შეიძლება ხორციელდებოდეს 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით ლოკომოტივის ტიპის და ადგილობრივი 

პირობების შესაბამისად. 

11.15. მატარებლების შემდგენელმა ან მთავარმა კონდუქტორმა სამანევრო სამუშაოს დავალება 

უნდა მიიღოს მხოლოდ ერთი პირისაგან მანევრების განმკარგულებლისაგან. 

     დავალება სამანევრო სამუშაოს შესახებ მიცემული უნდა იყოს მკაფიოდ და გასაგებად და 

დაყვანილი უნდა იყოს  მანევრების ხელმძღვანელის მიერ მანევრებში მონაწილე თითოეულ 

მუშაკამდე. 

     თუ მანევრების წარმოების პროცესში წარმოიშვა აუცილებლობა, შეიცვალოს მუშაობის 

დასახული გეგმა, მაშინ ამ ცვლილებების ხასიათის შესახებ წინასწარ უნდა ეცნობოს მანევრებში 

მონაწილე ყველა მუშაკს. 

11.16. სამანევრო ლოკომოტივის გადაადგილება (ვაგონებით ან უვაგონებოდ ერთი სამანევრო 

რაიონიდან მეორეში დაიშვება მხოლოდ სადგურის მორიგის (გორაკის მორიგის) ან სამანევრო 

დისპეტჩერის ნებართვით იმ შესაბამისი რაიონის პოსტის (პარკის) მორიგესთან წინასწარ 

შეთანხმებით, რომელ რაიონშიც უნდა მოხდეს გადაადგილება ან ამ რაიონში მომუშავე 

მატარებლების შემდგენელთან შეთანხმებით. 

მუშაკების მოვალეობები მანევრების წარმოებისას 

11.17. <<მანევრების ხელმძღვანელი მოვალეა: 

ზუსტად და დროულად ასრულებდეს სამანევრო მუშაობის დავალებებს; 

უზრუნველყოფდეს მანევრების წარმოებაში მონაწილე ყველა მუშაკის სწორ განლაგებასა და 

შეთანხმებულ მოქმედებას, წინასწარ აცნობდეს მათ მომავალი სამუშაოს გეგმასა და შესრულების 

მეთოდებს; 

შეადგინოს მატარებლები ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების მოთხოვნების, რკინიგზაზე 

არსებული ინსტრუქციებისა და მითითებების ზუსტი შესაბამისობით; 

სამანევრო მუშაობა ისე მოაწყოს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მოძრაობის უსაფრთხოება, 

მანევრებში დასაქმებული მუშაკების პირადი უსაფრთხოება, მოძრავი შემადგენლობისა და 

ტვირთის დაცულობა, განსაკუთრებული სიფხიზლით აწარმოოს ხალხით დაკავებულ,  
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არაგაბარიტული და I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) 

დატვირთულ ვაგონებთან დაკავშირებული მანევრები.>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

15.23 პუნქტიდან). 

მორიგეობის მიღებისას შემდგენელთა ბრიგადა უნდა გაეცნოს თავისი რაიონის ლიანდაგებზე 

მოძრავი შემადგენლობის რაოდენობასა და განლაგებას, შეამოწმოს მათი დამაგრება, დარწმუნდეს 

რაიონისათვის დაწესებული დამაგრების საშუალებების არსებობაში. შემოწმების შედეგების 

შესახებ მოახსენოს სადგურის მორიგეს (სამანევრო დისპეტჩერს). 

1.18. სამანევრო მუშაობის დაწყების წინ მანევრების ხელმძღვანელი მოვალეა: 

  ა) დარწმუნდეს, რომ მანევრებში მონაწილე ყველა მუშაკი, მათ შორის სალოკომოტივო 

ბრიგადა სრული შემადგენლობით იმყოფებიან თავიანთ ადგილებზე; 

  ბ) გააცნოს მემანქანეს და მანევრებში მონაწილე სადგურის მუშაკებს მოსალოდნელი 

მანევრების გეგმა და მათი შესრულების წესი; 

  გ) შეამოწმოს, ხომ არ არის ვაგონების გადაადგილებისათვის დაბრკოლება (სამუხრუჭო 

ბუნიკები ბორბლებს ქვეშ და სხვა). 

11.19. სამანევრო მარშრუტის გამზადების ან ისრების ამა თუ იმ ლიანდაგის მიმართულებით 

დაყენების დავალება საისრე პოსტის მორიგეს ან ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორს 

მანევრების ხელმძღვანელმა შეიძლება გადასცეს პირადად, რადიოკავშირით, პარკის ორმხრივი 

კავშირით, ლოკომოტივების სასტვენებით, ხელის სასტვენებით ან სხვა საშუალებებით სადგურის 

ტექნიკური აღჭურვილობის შესაბამისად, სადგურის ტექნიკურ - განმკარგულებელ აქტში 

დადგენილი წესით. 

11.20. მუშაობის პროცესში მანევრების ხელმძღვანელი მოვალეა: 

   ა) მკაფიოდ და დროულად გადასცეს სიგნალები და მითითებები, რომლებიც ეხება სამანევრო 

გადაადგილებებს; 

   ბ) თვალყური ადევნოს სამანევრო გადაადგილებისათვის ისრების დროულ გადაყვანას, 

ცენტრალიზაციის პოსტების ოპერატორების, საისრე პოსტების მორიგეებისა და ლოკომოტივის 

მემანქანის მიერ სიგნალების დროულად და სწორად მიცემას; 

   გ) იმყოფებოდეს ისეთ ადგილას, საიდანაც უზრუნველყოფილი იქნება სიგნალების, 

მანევრირებული შემადგენლობისა და მისი გადაადგილების მარშრუტის უკეთესი ხილვადობა; 

თუ რადიოკავშირი არ არის ლოკომოტივის მემანქანესთან (უწესივრობის გამო ან ლოკომოტივი 

აღჭურვილი არ არის რადიოკავშირით) იმყოფებოდეს ისეთ ადგილას, საიდანაც  
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უზრუნველყოფილი იქნება მემანქანის ან მისი თანაშემწის მიერ გადაცემული ხელის სიგნალების 

ხილვადობა; 

   დ) დიდი შემადგენლობებით ლიანდაგის მოხვეულ უბნებზე და ცუდი ხილვადობის 

პირობებში (ნისლი, ქარბუქი, თოვა და სხვა) მანევრების წარმოებისას მიიღოს დამატებითი 

ზომები უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად - ხშირად გადასცეს სიგნალები და მითითებები 

რადიოკავშირით ან პარკის ორმხრივი კავშირით; 

   ე) არ დაუშვას მოძრავი შემადგენლობის გატარება გაჭრილ ისარზე მის გასინჯვამდე და 

სათანადო რემონტის ჩატარებამდე; 

   ვ) შემადგენლობასთან მისვლამდე (მიდგომამდე) დარწმუნდეს შეზღუდვის სიგნალების 

არარსებობაში; 

   ზ) არ დაუშვას დამაგრების გარეშე ან სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით 

დადგენილ ნორმაზე ნაკლები სამუხრუჭო ბუნიკებით დამაგრებული ვაგონების დატოვება 

დროის (ხანგრძლივობის) მიუხედავად; 

   თ) არ დაუშვას სამანევრო შემადგენლობების გადაადგილებები (ლოკომოტივით წინიდან ან 

ვაგონებით უკან), სანამ არ დარწმუნდება, რომ ყველა ვაგონი ერთმანეთთან და ლოკომოტივთან 

გადაბმულია; 

   ი) მანევრების ბიძგებით წარმოებისას დროულად მიიღოს ზომები, რათა გამოირიცხოს 

ახნების უკუმიმართულებით მოძრაობა ან ლიანდაგის მოპირდაპირე მხარეს, ზღვრული ბოძის 

იქით ვაგონების გასვლის შესაძლებლობა; 

   კ) თუ მანევრების ბიძგებით წარმოებისას ან გორაკზე შემადგენლობის დაწოლისას, როდესაც 

მუშაობის პირობებიდან გამომდინარე გადასახსნელი ბერკეტები დაყენებული უნდა იქნეს 

მდგომარეობაში <<ბუფერზე>>, სამანევრო შემადგენლობიდან გადახსნილი ვაგონების მოშორების 

შემდეგ დაუყონებლივ უნდა დააყენოს ბერკეტები ნორმალურ მდგომარეობაში; 

   ლ) ვაგონებით დაკავებულ ამა თუ იმ ლიანდაგზე სამანევრო ლოკომოტივის (უვაგონებოდ ან 

ვაგონებით) შესვლისას სხვა ვაგონების ასახსნელად ან მისაბმელად, აგრეთვე ვაგონების 

გადახსნის მიზნით მდგომი ვაგონების შეკუმშვისას, არ დაუშვას ამ ოპერაციების შესრულება, 

სანამ არ დარწმუნდება სამანევრო ლოკომოტივის საწინააღმდეგო მხრიდან ამ ვაგონების საიმედო 

დამაგრებაში; 

   მ) თუ ამა თუ იმ ლიანდაგზე მდგომ ვაგონებს, მათ შორის დადგენილი ნორმით 

დამაგრებულებს დამატებით ებმება ვაგონები, გასინჯოს ამის შედეგად ხომ არ დაირღვა წინასწარ  
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დადებული ბუნიკების დადების სისწორე, აგრეთვე საკმარისია თუ არა ეს ბუნიკები ვაგონების 

გადიდებული რაოდენობისათვის; 

   ნ) ტვირთის დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ადგილებში სამანევრო შემადგენლობის 

გადაადგილების წინ დარწმუნდეს, რომ მოძრაობისათვის დაბრკოლება არ არის; 

   ო) იმ ვაგონების მანევრირება, რომელთა დატვირთვა და გადმოტვირთვა არ დამთავრებულა, 

აწარმოოს მხოლოდ დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციების განმკარგულებელ მუშაკთან 

შეთანხმების შემდეგ. 

11.21. მანევრების ხელმძღვანელმა ისე უნდა გაუკეთოს ორგანიზაცია მანევრებს, რომ არ 

დაუშვას მოძრავი შემადგენლობის გასვლა ლიანდაგების საწინააღმდეგო ბოლოში ზღვრულ 

ბოძებს (მაიზოლირებელი პირაპირების ან შუქნიშნის) იქით. 

    მანევრების ხელმძღვანელის მოქმედების შეთანხმების წესი პარკის (ლიანდაგების) 

საწინააღმდეგო ბოლოში მომუშავე მუშაკებთან, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული 

მოთხოვნების შესრულებას, დადგენილი უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ - განმკარგულებელ 

აქტში. 

11.22. ხალხით დაკავებული ან I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით), 

აგრეთვე სხვა კლასების საშიში ტვირთით დატვირთული ვაგონების, რომელთა გადაზიდვის 

დოკუმენტებში არის შტემპელი <<გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>, მანევრების წარმოების 

საჭიროებისას სადგურის მორიგე, სამანევრო დისპეტჩერი ან გორაკის მორიგე მოვალეა აცნობოს 

ეს მატარებლების შემდგენელს, ამ უკანასკნელმა კი - თავის მხრივ თანაშემწეს და სამანევრო 

ლოკომოტივის მემანქანეს. 

11.23. სარემონტო ბრიგადების (ლიანდაგის, სცბ-ს) მუშაობის ადგილზე, გადასასვლელების 

გადაკვეთით, სამგზავრო ბაქნებთან ახლოს, სატვირთო საწყობების, სატვირთო რაიონების, 

სავაგონო და სალოკომოტივო დეპოების, ქარხნების, სახელოსნოების ტერიტორიის ლიანდაგებზე 

და ა.შ. მანევრების წარმოებისას, შემდგენელთა და სალოკომოტივო ბრიგადებმა უნდა 

გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფხიზლე, თავის დროზე აძლიონ ხმოვანი სიგნალები 

ლიანდაგთან ან ბაქნებზე მყოფ  ხალხთან მოახლოებისას, აგრეთვე გააფრთხილონ 

შემადგენლობის მოძრაობის შესახებ დატვირთვაზე, გადმოტვირთვაზე, ლიანდაგის და 

ვაგონების შეკეთებაზე და ა.შ. მომუშავე ხალხი. 

   ამ შემთხვევებში ვაგონებით წინ მოძრაობისას მანევრების მწარმოებელი ერთ-ერთი მუშაკი 

უნდა იყოს გადასაადგილებელი ვაგონების წინ ან მოძრაობის მიმართულებით ვაგონის პირველ 

სამუხრუჭო ბაქანზე (სპეციალურ საფეხურზე). 
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 მაღალ ბაქნებთან მოძრაობისას სპეციალურ საფეხურზე მუშაკების დგომა ბაქნების მხრიდან 

აკრძალულია. 

11.24. <<სალოკომოტივო ბრიგადა მანევრების წარმოებისას მოვალეა: 

    ზუსტად და დროულად ასრულებდეს სამანევრო სამუშაოს დავალებებს; 

    ყურადღებით ადევნებდეს თვალყურს გადმოცემულ სიგნალებს, ზუსტად და დროულად 

ასრულებდეს სიგნალებსა და მითითებებს გადაადგილებათა შესახებ; 

    ყურადღებით ადევნებდეს თვალყურს ლიანდაგებზე მყოფ ხალხს, ისრების მდგომარეობისა 

და მოძრავი შემადგენლობის განლაგებას; 

    უზრუნველყოფდეს მანევრების წარმოების უსაფრთხოებასა და მოძრავი შემადგენლობის 

დაცულობას>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.24 პუნქტი). 

     <<მანევრების მწარმოებელ ლოკომოტივის მემანქანეს ეკრძალება ლოკომოტივის ამოძრავება, 

სანამ არ მიიღებს მანევრების ხელმძღვანელის მითითებებს პირადად, რადიოკავშირით, 

ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობებით ან ხელის სასიგნალო მოწყობილობებით 

გადაცემულ სიგნალს. მანევრების ხელმძღვანელის მითითების ან სიგნალის მიღების გარდა 

ცენტრალიზებული სამანევრო მარშრუტის ისრებზე გასვლის წინ მემანქანე მოვალეა 

დარწმუნდეს, რომ არის სამანევრო შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება, ხოლო 

არაცენტრალიზებულ ისრებზე გასვლის წინ -  საისრე პოსტის მორიგისაგან მიიღოს სიგნალი ან 

შეტყობინება (პირადად, რადიოკავშირით, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობებით) იმის 

შესახებ, რომ ისრები მზად არის სამანევრო გადაადგილებისათვის. თუ სამანევრო შუქნიშნები არ 

არის, ცენტრალიზებულ ისრებზე გასვლის წინ მემანქანემ უნდა მიიღოს სადგურის მორიგისაგან 

(პირადად, რადიოკავშირით, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობებით ან მანევრების 

ხელმძღვანელის მეშვეობით გადაცემული) შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ისრები მზად არის 

სამანევრო გადაადგილებისათვის. 

    ისრებისა და სიგნალების ელექტრული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში ისრების 

ცენტრალიზაციიდან ადგილობრივ მართვაზე გადაცემის შემთხვევებში ისრებზე გასვლა 

ნებადართულია იმ მუშაკის მითითებით ან სიგნალით, რომელსაც აკისრია ამ ისრების 

გადაყვანა>>. (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.15 პუნქტიდან). 

    <<ამკრებ მატარებლებთან მომუშავე სალოკომოტივო ბრიგადებმა, აგრეთვე სამანევრო 

სამუშაოს წარმოებისათვის გამოყოფილმა კონდუქტორებმა და შემდგენელთა ბრიგადებმა უნდა 

იცოდნენ სადგურებში მანევრების წარმოების წესი, რომელიც ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. სალოკომოტივო და შემდგენელთა ბრიგადებისა და  
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კონდუქტორებისათვის სადგურების ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში ნაჩვენები სამანევრო 

მუშაობის პირობების გაცნობის წესს ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსი>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.25 პუნქტი). 

     ლოკომოტივის მართვა მანევრებისას ხორცილედება მემანქანის მიერ. მემანქანეს შეუძლია 

ლოკომოტივის მართვა ანდოს მემანქანის თანაშემწეს ან დუბლიორს მაგრამ პირადი 

მეთვალყურეობით. 

11.25. ვაგონებით წინ მოძრაობისას, მანევრების ხელმძღვანელმა უნდა მისცეს ისარზე გასვლით 

მოძრაობის დაწყების სიგნალი მემანქანეს მხოლოდ სამანევრო გადაადგილებისათვის ისრების 

მზადყოფნის შესახებ საისრე პოსტის მორიგისაგან გადაცემული სიგნალის (შეტყობინების) 

შემდეგ ან როდესაც დარწმუნდება, რომ სამანევრო შუქნიშანი გაღებულია. 

11.26. ერთეული ლოკომოტივის (უვაგონებოდ) მემანქანე სადგურის ლიანდაგებზე 

მოძრაობისას ხელმძღვანელობს სადგურების მორიგეების, ცენტრალიზაციის პოსტების 

ოპერატორების, საისრე პოსტების მორიგეების და სიგნალისტების მიერ უშუალოდ 

მემანქანისათვის გადაცემული სიგნალებით ან შეტყობინებებით, ან სამანევრო შუქნიშნების 

ჩვენებებით. 

11.27. მემანქანე მოვალეა გადმოცემული სიგნალები, აგრეთვე რადიოკავშირით ან პარკის 

ორმხრივი მოწყობილობებით მიღებული მითითებები დაადასტუროს ლოკომოტივის სასტვენით 

ან გადმოცემული მითითებების მოკლე განმეორებით. 

    თუ მემანქანე დარწმუნებული არ არის სიგნალის ან მითითების სწორად გაგებაში, ის უნდა 

გაჩერდეს და გაარკვიოს მდგომარეობა. 

11.28. აკრძალულია მიეცეს სიგნალი ან მითითება ლოკომოტივისა და სამანევრო 

შემადგენლობების გატარების შესახებ იმ ლიანდაგით, რომლიდანაც იგზავნება სამგზავრო 

მატარებელი (მატარებლის კვალდაკვალ) ამ ლიანდაგის მისგან მთლიანად განთავისუფლებამდე. 

სამგზავრო მატარებლით დაკავებულ ლიანდაგზე მდგომი ლოკომოტივების მემანქანეებს 

ეკრძალებათ იმოძრაონ მიმავალი სამგზავრო მატარებლის კვალდაკვალ ლიანდაგის მთლიანად 

განთავისუფლების შეტყობინების მიღებამდე. 

11.29. საისრე პოსტების მორიგეები, ცენტრალიზაციის პოსტების ოპერატორები მანევრების 

წარმოებისას მოვალენი არიან: 

   ა) სწორად და დროულად გადაიყვანონ ისრები მანევრების ხელმძღვანელის მიერ 

მითითებულ მარშრუტში; 

   ბ) ისრის გადაყვანის შემდეგ საისრე პოსტის მორიგემ უნდა ჩაკეტოს ის ზედსადებით (გარდა 

ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული შემთხვევებისა) და დარწმუნდეს კალმის 

 



132 
 

წვეროს ჩარჩორელსთან მჭიდრო მიბჯენაში; 

   გ) სამანევრო შემადგენლობის გადაადგილებისათვის სიგნალის მიცემის ან შეტყობინების 

გადაცემის წინ შეამოწმონ ისრების მდგომარეობის სისწორე სამანევრო მარშრუტში; 

   დ) მკაფიოდ და დროულად გადასცეს მემანქანეს და მატარებლების შემდგენელს სიგნალები 

და შეტყობინება; 

   ე) ყურადღებით ადევნონ თვალყური სამანევრო შემადგენლობის გადაადგილებას, 

გადმოცემულ მითითებებსა და სიგნალებს, დროულად შეასრულონ ამ მითითებების და 

სიგნალების მოთხოვნები. 

ვაგონების დამაგრება 

11.30. <<მოძრავი შემადგენლობა სადგურის ლიანდაგებზე დაყენებული უნდა იყოს ზღვრული 

ბოძებით აღნიშნულ საზღვრებში; 

   სადგურის ლიანდაგებზე ულოკომოტივოდ მდგომი მატარებლების შემადგენლობები, 

ვაგონები და სპეციალური მოძრავი შემადგენლობა რომ არ დაიძრას, ისინი საიმედოდ უნდა იყოს 

დამაგრებული სამუხრუჭო ბუნიკებით, ხელის მუხრუჭებით ან რკინიგზის ხელმძღვანელობის 

მიერ დადგენილი დამაგრების სხვა საშუალებებით. 

   ვაგონებს, რომლებიც დგას სადგურში და მათზე არ სრულდება სატვირთო ოპერაციები, არ 

წარმოებს გაწმენდა, დეზინფექცია და რემონტი, კარები დაკეტილი უნდა ჰქონდეს>> (ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 15.21 პუნქტიდან). 

   სადგურის ლიანდაგებზე ვაგონების დამაგრება უნდა წარმოებდეს ამ ინსტრუქციის 

 მოყვანილი ნორმების შესაბამისად. 

   ვაგონებისა და შემადგენლობების დამაგრების წესი ადგილობრივ პირობებთან 

დაკავშირებით, ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში, სადაც 

დადგინდება, როგორ უნდა დამაგრდეს თითოეულ ლიანდაგზე ვაგონები და მატარებლების 

შემადგენლობები, ვინ უნდა შეასრულოს ეს ოპერაციები, აგრეთვე ვინ უნდა აწარმოოს 

დამაგრების საშუალებათა გამოღება ვაგონების ქვეშიდან ან აუშვას ხელის მუხრუჭები და ვის 

მოახსენოს ნაჩვენები ოპერაციების შესრულების შესახებ. 

11.31. სადგურის ლიანდაგებზე დატოვებული მატარებლების შემადგენლობები, ჯგუფები ან 

ცალკეული ვაგონები ყველა შემთხვევაში უნდა დამაგრდეს სამუხრუჭო ბუნიკებით 

ლოკომოტივის ახსნამდე სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში გათვალისწინებული 

ნორმების მიხედვით. იმ ლიანდაგებზე, რომელთა ქანობი არ აღემატება 0.0025, ნებადართულია  
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დასამაგრებლად გამოყენებული იქნეს მატარებლის ავტომუხრუჭები არა უმეტეს 15 წუთის 

განმავლობაში. თუ ამ დროის განმავლობაში შეუძლებელია ლოკომოტივების შეცვლა, 

შემადგენლობა უნდა დამაგრდეს სამუხრუჭო ბუნიკებით დადგენილი ნორმის მიხედვით. 

11.32. სადგურში მოსული მატარებლების ლოკომოტივების მემანქანეებს ეკრძალებათ ახსნან 

ლოკომოტივი შემადგენლობიდან მისი დამაგრების შესახებ შეტყობინების მიღებამდე. ასეთი 

შეტყობინება გადაეცემა მემანქანეს სადგურის ტექნიკურ - განმკარგულებელ აქტში დადგენილი 

წესით. ლოკომოტივის მატარებლიდან ახსნამდე მემანქანე ყველა შემთხვევაში მოვალეა 

დაამუხრუჭოს შემადგენლობა ავტომატური მუხრუჭებით. 

11.33. ხანგრძლივი დგომისათვის სადგურში მოსული ვაგონები (მარქაფში, ვაგონშემკეთებელ 

ქარხანაში მიწოდების მოლოდინში და ა.შ.) დაყენებული უნდა იქნეს არა უმეტეს 0.0025 ქანობიან, 

მატარებლების გავლის მარშრუტებისაგან იზოლირებულ ლიანდაგზე. ასეთი ვაგონების 

დამაგრება უნდა წარმოებდეს ვაგონების ბორბლების სამუხრუჭო ბუნიკებზე შეგორებით. 

დამაგრების სისწორე და საიმედოობა გასინჯული უნდა იქნეს სადგურის უფროსის, მისი 

მოადგილის ან სადგურის მორიგის მიერ. 

11.34. შუალედ სადგურებში სატვირთო მატარებლების შემადგენლობების ულოკომოტივოდ 

დროებით დატოვებისას მათი დამაგრება ხორციელდება შესაბამისი ლიანდაგისათვის სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით გათვალისწინებული ნორმების მიხედვით, ვაგონების 

ბორბლების სამუხრუჭო ბუნიკებზე შეგორებით. ასეთი მატარებლების შემადგენლობების 

დამაგრების სისწორე და საიმედოობა შემოწმებული უნდა იქნეს სადგურის უფროსის ან მისი 

მოადგილის მიერ, რომლებიც სამატარებლო დისპეტჩერის მითითებით წინასწარ უნდა იქნენ 

გამოძახებული სადგურში და რომლებიც მოახსენებენ მას დამაგრების სისწორის შემოწმების 

შესახებ. თუ აღნიშნული ხელმძღვანელობის გამოძახება შეუძლებელია, დამაგრების სისწორე და 

საიმედოობა მოწმდება პირადად სადგურის მორიგის მიერ, რომელიც მოახსენებს ამის შესახებ 

სამატარებლო დისპეტჩერს. 

11.35. არ დაიშვება მატარებლების შემადგენლობების ულოკომოტივოდ დატოვება იმ 

სადგურებში ან სადგურის ცალკეულ ლიანდაგებზე, რომელთა ქანობი აღემატება 0.0025-ს. 

   ასეთ სადგურების ან სადგურების ლიანდაგების ნუსხა დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მიერ. 

11.36. << მანევრები სადგურის ლიანდაგებზე, რომლებიც განლაგებულია ქანობებზე, სადაც 

იქმნება მოძრავი  შემადგენლობის გადასარბენზე გასვლის საფრთხე, წარმოებს დაღმართის 

მხრიდან ლოკომოტივის დაყენებით, ამასთან უნდა ჩაირთოს და შემოწმდეს ვაგონების 

ავტომუხრუჭები. იმ შემთხვევაში თუ დაღმართის მხრიდან ლოკომოტივის დაყენება 

შეუძლებელია, მანევრები ასეთ ლიანდაგებზე უნდა წარმოებდეს ვაგონების უკან დახევინების  
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გზით, ხოლო ვაგონების ავტომუხრუჭები ჩართული და შემოწმებული უნდა იყოს. 

სადგურებში, სადაც არის ასეთი ლიანდაგები, მანევრების წარმოების წესს, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, ადგენს მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო 

მუშაობის ინსტრუქცია და ნაჩვენებია სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში.>> 

(ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.18 პუნქტი). 

   ქანობებზე განლაგებულ ლიანდაგებზე მანევრების წარმოებისას, ყველა შემთხვევაში 

დაცული უნდა იყოს სიფრთხილის ზომები (ისრების დაყენება მაიზოლირებელ მდგომარეობაში, 

ბუნიკების დაწყობა ცალკეულ ვაგონების ახსნების ქვეშ და სხვა), რომლებიც გამორიცხავენ 

შესაძლებლობას გადახსნილი ვაგონების შეჯახებისა სამანევრო შემადგენლობასთან, აგრეთვე 

ვაგონების წასვლას გადასარბენზე, მატარებლის მსვლელობის მარშრუტზე ან სხვა სამანევრო 

რაიონში. 

   ქანობზე განლაგებული რაიონებისა და ლიანდაგების ნუსხა, სადაც მანევრების წარმოებისას 

იქმნება მოძრავი შემადგენლობის წასვლის საშიშროება, აგრეთვე მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ზომები, რომლების დაცვაც არის საჭირო ამ რაიონებში მანევრების 

წარმოებისას, ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურების ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტებში. 

11.37. იმ შემთხვევებში, როდესაც სადგურში ულოკომოტივოდ დატოვებული მატარებლის 

შემადგენლობა განცალკევდება მგზავრების გავლის უზრუნველსაყოფად, ამ შემადგენლობის 

თითოეული ნაწილი უნდა დამაგრდეს სამუხრუჭო ბუნიკებით იმ ნორმით, რომელიც შეესაბამება 

ლიანდაგის ამ მონაკვეთის ფაქტიურ პროფილს, რომელზეც დგას შემადგენლობის ახსნილი 

ნაწილი. 

11.38. მისასვლელი და შემაერთებელი ლიანდაგების რაიონებში მოძრავი შემადგენლობის 

სადგურში ან გადასარბენზე თვითნებურად გასვლის თავიდან ასაცილებლად სადგურების 

მორიგეები, შემდგენელთა ბრიგადები, საისრე პოსტის მორიგეები ვაგონების მიერთებაზე 

მიწოდების ან გამოყვანის შემდეგ მოვალენი არიან დაუყონებლივ დააყენონ დამცველი ჩიხების 

ისრები და მარშრუტის დამცავი ისრები (მათ შორის ცენტრალიზებულიც), ჩამგდები ბუნიკები ან 

ისრები ნორმალურ მდგომარეობაში. 

11.39. მიიღებს რა შეტყობინებას მოსალოდნელ ძლიერ ქარის შესახებ, ან ასეთი ქარის 

წარმოქმნისას, თუ ამის შესახებ არც იყო შეტყობინება გადმოცემული, სადგურების მუშაკები 

თითოეული თავის პოსტზე, მოვალენი არიან შეამოწმონ მოძრავი შემადგენლობის გაქცევისაგან 

საიმედო დამაგრება და დაუდონ დამატებით სამუხრუჭო ბუნიკები ამ ინსტრუქციის 

11.40. მოძრავი შემადგენლობის გადასარბენზე წასვლის საფრთხის წარმოქმნისას სადგურის 

მუშაკები მოვალენი არიან დაუყონებლივ გამოიყენონ მათ განკარგულებაში არსებული ყველა 

საშუალება მისი გაჩერებისათვის. მოძრავი შემადგენლობის გადასარბენზე წასვლისას სადგურის  
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მორიგე მოვალეა მის განკარგულებაში არსებულ საშუალებათა დახმარებით დაუყონებლივ 

შეატყობინოს ამის შესახებ გადასარბენზე მყოფი მატარებლების მემანქანეებს, სამატარებლო 

დისპეტჩერს, სალიანდაგო პოსტების, მეზობელი სადგურების, გადასასვლელების მორიგეებს და 

სხვა მუშაკებს, რათა მიიღონ მათ ზომები შემხვედრი მატარებლების დასაკავებლად და წასული 

მოძრავი შემადგენლობის გასაჩერებლად. 

11.41. სადგურის ლიანდაგებზე მოძრავი შემადგენლობის დამაგრების ოპერაციების 

შესრულებისას დაცული უნდა იყოს მუშაკების ურთიერთკონტროლის შემდეგი ძირითადი 

დებულებები: 

   ა) მატარებლების შემადგენლობების დამაგრებისას: 

   სადგურის მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე დამაგრებას ხელმძღვანელობს და 

კონტროლს უწევს სადგურის მორიგე, ცალკეულ სამანევრო რაიონებში კი - სამანევრო 

დისპეტჩერი; 

   სადგურის მორიგეს შეუძლია ნება დართოს აეხსნას ლოკომოტივი მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

დარწმუნდება შემადგენლობის სწორად დამაგრებაში ამ ოპერაციის შემსრულებლის მოხსენებით 

ან პირადი შემოწმებით; 

   სამატარებლო ლოკომოტივის მემანქანეს ეკრძალება ახსნას ლოკომოტივი შემადგენლობიდან 

სადგურის მორიგის მიერ რადიოკავშირით, პარკის კავშირით, შემადგენლობის დამმაგრებელი 

სადგურის მუშაკის მეშვეობით გადმოცემული ან პირადი ნებართვის გარეშე; 

   სამუხრუჭო ბუნიკების გამოღება შემადგენლობის ქვეშიდან ნებადართულია მხოლოდ 

სადგურის მორიგის მითითებით, რომელიც გადაეცემა ამ ოპერაციის შემსრულებელს 

რადიოკავშირით, პარკის კავშირით, სადგურის სხვა მუშაკის მეშვეობით ან პირადად სადგურის 

მორიგის მიერ; 

   სადგურის მორიგეს შეუძლია მისცეს მითითება სამუხრუჭო ბუნიკების გამოღების შესახებ, 

როდესაც დარწმუნდება, რომ ლოკომოტივი მიბმულია მატარებლის შემადგენლობაზე - 

მემანქანის მიერ რადიოკავშირით გადაცემის ან სადგურის მუშაკის მოხსენების შემდეგ. 

   ბ) სამანევრო მუშაობისას: 

   სამანევრო სამუშაოებისას მოძრავი შემადგენლობის დამაგრებისათვის პასუხისმგებელია 

მანევრების ხელმძღვანელი, რომელიც მოვალეა ლიანდაგიდან (მოცემული სამანევრო 

რაიონიდან) გამოსვლის მოთხოვნისას მოახსენოს სადგურის მორიგეს ან სამანევრო დისპეტჩერს 

მოძრავი შემადგენლობის დამაგრების შესახებ. 
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   დაწვრილებითი რეგლამენტი მოძრავი შემადგენლობის დამაგრების ოპერაციების 

შესრულების შესახებ მათი შემსრულებელი და მომხსენებელი მუშაკების ჩვენებით უნდა 

დაერთოს ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტს. 

სიჩქარეები მანევრებისას 

 

11.42. << მანევრები წარმოებს სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება: 

   60 კმ/სთ-ს - თავისუფალ ლიანდაგებზე, ერთეული ლოკომოტივებისა და უკანიდან 

მიბმული, ჩართული და გასინჯული ავტომუხრუჭების მქონე ვაგონებიანი ლოკომოტივების 

მოძრაობისას; 

   40 კმ/სთ-ს - თავისუფალ ლიანდაგებზე უკანიდან მიბმული ვაგონებიანი ლოკომოტივების 

მოძრაობისას; 

   25 კმ/სთ-ს - თავისუფალ ლიანდაგებზე ვაგონებით წინ, აგრეთვე აღმდგენი და სახანძრო 

მატარებლების შემადგენლობების მოძრაობისას; 

   15 კმ/სთ-ს - ხალხით დაკავებული, აგრეთვე მე-4, მე-5 და მე-6 ხარისხის გვერდითი და ქვედა 

არაგაბარიტულობის არაგაბარიტული ტვირთით დატვირთული ვაგონებით მოძრაობისას; 

   5 კმ/სთ-ს - ბიძგებით მანევრებისას, ვაგონების ან ახსნის ახსნასთან მიახლოებისას 

გორაკქვედა პარკში; 

   3 კმ/სთ-ს - ვაგონებთან ლოკომოტივის (ვაგონებიანი ან უვაგონებო) მიახლოებისას. 

   სასწორის კონსტრუქციის მიხედვით ვაგონების სასწორზე მოძრავი შეამდგენლობის 

გადაადგილების სიჩქარეს ადგენს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტი>>. (ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 15.16 პუნქტიდან). 

   სამანევრო შემადგენლობებისა და ერთეული ლოკომოტივების მოძრაობა 60, 40 და 25 კმ/სთ 

სიჩქარით შეიძლება წარმოებდეს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც მემანქანე 

გაფრთხილებულია, რომ ლიანდაგი თავისუფალია, მაშინ მან უნდა იაროს განსაკუთრებული 

სიფხიზლით და ისეთი სიჩქარით, რომელიც უზრუნველყოფს დროულ გაჩერებას შემდგომი 

მოძრაობისათვის დაბრკოლების წარმოქმნისას. 
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მანევრები მახარისხებელ გორაკებზე და გამწევ ლიანდაგებზე 

 

11.43. ვაგონების დახარისხებისათვის გორაკიანი მოწყობილობების მქონე სადგურებში 

მანევრები უნდა წარმოებდეს რკინიგზის ტრანსპორტის გენერალური დირექტორის მიერ 

დამტკიცებული ინსტრუქციების შესაბამისად, რომელშიც უნდა აისახოს აგრეთვე მატარებლების 

შემადგენლობების დახარისხების ავტომატური მოწყობილობების ხმარების წესი (გაც - გორაკის 

ავტომატური ცენტრალიზაციის, სარ - სიჩქარის ავტომატური რეგულირების, დსად- 

დახარისხების სიჩქარის ავტომატური დავალებისა და სხვა). 

მახარისხებელი გორაკების მუშაობის ინსტრუქციებში აგრეთვე გათვალისწინებული უნდა 

იყოს მახარისხებელი გორაკის საწინააღმდეგო ყელში ვაგონების წასვლის შესაძლებლობის 

გამომრიცხველი ღონისძიებები (ლიანდაგზე შემზღუდავი სამუხრუჭო ბუნიკების დადება, ახსნის 

პარკის სიღრმეში დამუხრუჭება, მახარისხებელი გორაკისა და მახარისხებელი პარკის  მუშაკებს 

შორის შეთანხმებულობა და ა.შ.). 

11.44. მახარისხებელი გორაკიდან ვაგონების ჩაშვების წინ გორაკის მორიგე მოვალეა:  

ა) შეამოწმოს, რამდენად თავისუფალია მახარისხებელი ლიანდაგი გორაკის მხრიდან და 

რამდენად თავისუფალია გასასვლელები მახარისხებელ ლიანდაგებზე; 

ბ) გაეცნოს ახსნების (ვაგონების ჯგუფების) გორაკიდან მოსალოდნელი ჩაშვების გეგმას, 

ახსნების განლაგების თანამიმდევრობას, თითოეულ ახსნაში ვაგონების რაოდენობას, ახსნების 

სვლის ხარისხს,ახსნებში იმ ვაგონების არსებობას, რომლებიც მოითხოვს განსაკუთრებულ 

სიფრთხილეს გორაკიდან ჩაშვებისას, გრძელბაზიანი (რომელთა შიდა წყვილთვალების ღერძებს 

შორის მანძილი 11.3 მ-ზე მეტია) და სხვა აუცილებელ მონაცემებს; 

გ) მოცემულ სადგურში დადგენილი წესით უზრუნველყოს  ახსნების მოსალოდნელი ჩაშვების 

ხასიათის შესახებ ვაგონების დახარისხებაში მონაწილე მუშაკებისთვის (განმკარგულებელი და 

შემსრულებელი  პოსტების ოპერატორები, მატარებლების შემდგენლები, ვაგონების მოძრაობის 

სიჩქარის მარეგულირებლები და სხვა) გაცნობა; 

დ) ჩართოს მახარისხებელი სამუშაოების ავტომატიზაციის მოწყობილობები (გაც, სარ, დსად 

და სხვა). 

11.45. გორაკის მორიგე, (განმკარგულებელი და შემსრულებელი  პოსტების ოპერატორები), 

მატარებლების შემდგენლები, ვაგონების მოძრაობის სიჩქარის მარეგულირებლები ახსნების 

ჩაშვების პროცესში უნდა არეგულირებდნენ დაწოლის სიჩქარეს და ვაგონების დამუხრუჭების 

ხარისხს, მახარისხებელი ლიანდაგების შევსების, ახსნების საისრე ზონაში და გორაკის  
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ლიანდაგებზე გავლის პირობების, ახსნების სიდიდის, მახარისხებელი პარკის ლიანდაგებზე 

ახსნების დანიშნულებების  შენაცვლებისა და სხვათა შესაბამისად. 

გორაკის მორიგემ, განმკარგულებელი და შემსრულებელი  პოსტების ოპერატორებმა 

თვალყური უნდა ადევნონ ახსნების მოძრაობას, შეამოწმონ მახარისხებელი პარკის ლიანდაგებზე 

მათი მსვლელობის სისწორე  დანიშნულების შესაბამისად, კონტროლი გაუწიონ ვაგონების 

მახარისხებელი მოწყობილობების მუშაობას და შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

აუცილებლობისას კორექტირება გაუწიონ მათ მუშაობას. 

11.46. მახარისხებელ ლიანდაგებზე I კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) და 

თხევადი აირით დატვირთული ვაგონების არსებობისას სამანევრო დისპეტჩერები და 

მახარისხებელი გორაკის მორიგეები მოვალენი არიან აწარმოონ იმ ლიანდაგების აღრიცხვა, 

რომლებზეც არის ასეთი ვაგონები. 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონები, რომელთა გადაზიდვის დოკუმენტებში 

არის შტემპელი << გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>, გათხევადებული აირით დატვირთული და 

ასეთი ტვირთისგან დაცლილი ცარიელი ცისტერნები სახარისხებელ ლიანდაგებზე დაყენების 

შემდეგ დაუყონებლივ უნდა შეიზღუდოს გორაკის, ნახევარგორაკის ან გასაწევი ლიანდაგის 

მხრიდან ორი დამცავი სამუხრუჭო ბუნიკით, რომლებიც დადებული უნდა იყოს ორივე რელსზე 

ერთი მეორისგან 25 მეტრის დაშორებით, ისე, რომ საერთო მანძილი შესაზღუდავი ვაგონებისგან 

პირველ სამუხრუჭო ბუნიკამდე სახარისხებელი მოწყობილობების მხრიდან უნდა იყოს 

არანაკლებ 50 მეტრისა. 

ამ ლიანდაგზე მიმართული შემდეგი ახსნები გაჩერებული უნდა იქნეს იმ ადგილის წინ, 

რომელზეც განლაგებულია მცველი სამუხრუჭო ბუნიკები - სანამ არ დაგროვდება არანაკლებ 10 

ვაგონისაგან შემდგარი ჯგუფი. ვაგონების ჩაშვების  ნორმალური რეჟიმი ან ბიძგებით მანევრების 

წარმოება ამ ლიანდაგზე შეიძლება აღდგეს (განახლდეს) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი 

ტვირთით დატვირთული შესაზღუდი ვაგონები მიფარულია ვაგონების ამ ჯგუფით და წინასწარ 

შეერთებულია ამ ვაგონებთან. თუ იმ შესაზღუდი ვაგონებიდან, რომელთა გადაზიდვის 

დოკუმენტში არის შტემპელი << გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>, პარკის სამუხრუჭო 

პოზიციამდე გორაკის ან გამწევი ლიანდაგის მხრიდან მანძილი 50 მეტრზე ნაკლებია, შემდეგი 

ახსნის ჩაშვება ამ ლიანდაგზე დასაშვებია მხოლოდ დახევინებით (ლოკომოტივზე მიბმული). 

ახსნების ჩაშვების პროცესში გორაკის მორიგემ (განმკარგულებელი პოსტის ოპერატორებს) ან 

გორაკის შემდგენელმა პარკის ორმხრივი ან კავშირგაბმულობის სხვა სახის დახმარებით, 

მუდმივად უნდა გადასცენ ინფორმაცია შემსრულებელი პოსტის ოპერატორებს, ვაგონების 

მოძრაობის სიჩქარის მარეგულირებლებს, საისრე პოსტის მორიგეებს იმ ახსნების შესახებ 

რომლებიც მოითხოვენ განსაკუთრებულ სიფრთხილეს (ვაგონები I კლასის საშიში ტვირთით  
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(ფეთქებადი მასალებით), გამცილებლებით, ცხოველებით და სხვა). 

ახსნების ჩაშვებაში  მონაწილე ყველა მუშაკი გორაკიდან ასეთი ახსნების ჩაშვებისას, აგრეთვე 

იმ ლიანდაგებზე ყოველგვარი ახსნების გატარებისას, სადაც არის ვაგონები ისეთი ტვირთით, 

რომლებიც მოითხოვენ განსაკუთრებულ სიფრთხილეს,უნდა იყოს ზედმიწევნით ყურადღებით, 

უზრუნველყოს ჩაშვების უსაფრთხოება და მოძრავი შემადგენლობის დაცულობა. დაწოლის 

სიჩქარე, აგრეთვე შემნელებლებზე დამუხრუჭების ძალა უნდა რეგულირდებოდეს ახსნებს შორის 

აუცილებელი ინტერვალების შექმნისა და ამ ვაგონების სხვა ვაგონებთან შეჯახების  დაწესებული 

სიჩქარეების აუცილებელი დაცვის გათვალისწინებით. 

მუშაკების ინფორმაციის წესი დასაშლელ შემადგენლობაში და მახარისხებელი პარკის 

ლიანდაგებზე ცალკეული კატეგორიის ტვირთიანი ვაგონების არსებობის შესახებ, რომლებიც 

დასახელებულია რკინიგზებზე ტვირთისა და საშიში ტვირთის გადაზიდვის წესებში და 

რომლებიც მოითხოვენ განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, დგინდება ადგილობრივ 

ინსტრუქციებში. 

11.47. <<აკრძალულია ბიძგებით მანევრების წარმოება და გორაკიდან ჩაშვება: 

ხალხით დაკავებული ვაგონების, იმ ვაგონების გარდა, რომელთაც ჰყავთ ტვირთის 

თანმხლები გამყოლები (რაზმები); 

რკინიგზებზე ტვირთის გადაზიდვის და საშიში ტვირთით გადაზიდვის წესებში 

დასახელებული ცალკეული კატეგორიის ტვირთით დატვირთული ვაგონების; 

ბაქნებისა და ნახევარვაგონების, რომლებიც დატვირთულია მე-4, მე-5 და მე-6 ხარისხის 

გვერდითი და ქვედა უგაბარიტო ტვირთით და მე-3 ხარისხის ზედა უგაბარიტო ტვირთით, 

აგრეთვე დატვირთული ტრანსპორტიორებისა; 

არამოქმედი ლოკომოტივების, ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის, სამგზავრო 

ვაგონებისა და რკინიგზის ლიანდაგებზე მოძრავი ამწეების; 

ვაგონებისა და სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის, რომელთაც აქვთ ტრაფარეტი << 

გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>. 

აღნიშნული მოძრავი შემადგენლობის გორაკიდან ჩაშვება შეიძლება სამანევრო 

ლოკომოტივით (სამანევრო ლოკომოტივზე მიბმული) (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.19 

პუნქტიდან). 

<<აკრძალულია მახარისხებელ გორაკზე გატარდეს: 

12 და მეტი ღერძიანი დატვირთული და ცარიელი ტრანსპორტიორები: გადაბმის ტიპის 120  
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ტონა ამწეუნარიანობის დატვირთული ტრანსპორტიორები, როდესაც არის გადაბმაში ერთი ან 

ორი შეალედური ბაქანი; აგრეთვე მოძრავი შემადგენლობა, რომელსაც აქვს ტრაფარეტი 

<<გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 15.20 პუნქტი). 

მახარისხებელ გორაკებზე ვაგონის ჩაშვების სიჩქარე გორაკის შუქნიშნების სხვადასხვა 

ჩვენებისას, აგრეთვე მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხოების პირობები წესდება რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მიერ გორაკების ტექნიკური აღჭურვილობისა და ადგილობრივ 

პირობებთან დაკავშირებით. გადახსნილი ვაგონების მისვლის სიჩქარე გორაკის ქვედა პარკში 

მეორე ახსნასთან უნდა იყოს არა უმეტეს 5 კმ/სთ-ისა. თუ გადაზიდვის დოკუმენტში არის  

შტემპელი << გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>, ან ვაგონზე და სპეციალურ მოძრავ 

შემადგენლობაზე არის ტრაფარეტი << გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>, მაშინ მანევრები ამ 

ვაგონებთან წარმოებს დახევინებით ან ლოკომოტივით გადაყენებული უნდა იქნეს გორაკქვედა 

პარკის საწინააღმდეგო მხრიდან, საფარის ნორმების დაცვით და განსაკუთრებული 

სიფრთხილით, ბიძგებისა და მკვეთრი გაჩერების გარეშე. ასეთი ვაგონებისა და სპეციალური 

მოძრავი შემადგენლობის შეერთებისას სხვა ვაგონებთან ან ლოკომოტივთან (გადაბმის მიზნით) 

სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 3 კმ/სთ-ს. მათი გატარება (ჩაშვება) მახარისხებელ გორაკზე უნდა 

წარმოებდეს მხოლოდ ლოკომოტივით (ლოკომოტივზე მიბმული). 

მახარისხებელ გორაკებზე 12 და 5 ვაგონიანი რეფრიჟერატორული სექციების, აგრეთვე 

მანქანური გაცივებით ავტონომიური ვაგონების ჩაშვებისას, მათი შეჯახება გორაკის ქვედა 

ლიანდაგებზე მდგომ ვაგონებთან, აგრეთვე შემდგომი ახსნების მათთან შეჯახება არ დაიშვება, 

აღნიშნული ვაგონების ჩაშვება უნდა წარმოებდეს გორაკის შუქნიშნის ყვითელი შუქისას. 

11.48. გორაკიდან ტვირთის ან ცხოველების თანმხლები გამცილებლებით (რაზმებით) 

ვაგონების ჩაშვების წინ, აგრეთვე ასეთი ვაგონების ბიძგებით მანევრების წარმოების დაწყების წინ 

გამცილებლები (რაზმები) მატარებლების შემდგენელმა უნდა გააფრთხილოს მოსალოდნელი 

მანევრების შესახებ. 

11.49. ვაგონების მოძრაობის სიჩქარის მარეგულირებელი შემადგენლობის დაშლის პროცესში 

მოვალეა თვალყური ადევნოს ვაგონებს ამა თუ იმ სახარისხებელ ლიანდაგზე და ლიანდაგის 

შევსებისას წინასწარ შეატყობინოს ამის შესახებ უფროს მარეგულირებელს, გორაკის მორიგეს ან 

გორაკის შემდგენელს. 

მკაფიო და უავარიო მუშაობის უზრუნველსაყოფად ვაგონების მოძრაობის სიჩქარის 

მარეგულირებლები მოვალენი არიან: 

ა) შემადგენლობის დაშლის დაწყებისას იმყოფებოდნენ იმ ლიანდაგებთან, რომელსაც ისინი 

ემსახურებიან; 
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ბ) ყურადღებით ადევნონ თვალყური ინფორმაციას ახსნის შესახებ, გორაკის მორიგის, 

მატარებლების შემდგენელის ან ლოკომოტივის მემანქანის მიერ მიცემულ სიგნალებს; 

გ) ანგარიშიანად დაამუხრუჭონ ვაგონები, უზრუნველყონ ლიანდაგის ტევადობის რაც 

შეიძლება სრული გამოყენება და ვაგონის ახსნების უსაფრთხო მისვლა გორაკქვედა პარკის 

ლიანდაგებზე მდგომ ვაგონებთან. გორაკიდან დიდი ახსნების ჩაშვებისას, დამატებითი 

სამუხრუჭო ბუნიკები იდება ახსნის შუა წყვილთვალთა ქვეშ ბუნიკდამდების ან სპეციალური 

ჩანგლის საშუალებით; 

დ) ვაგონების შესაერთებლად ლოკომოტივის ლიანდაგზე შესვლისას მატარებლის 

შემდგენლის ან გორაკის მორიგის მითითებით ვაგონის ქვეშიდან გამოიღონ ბუნიკები; 

ე) დახმარება გაუწიონ მეზობელი ლიანდაგების მომსახურე, ვაგონების მოძრაობის სიჩქარის 

მარეგულირებლებს, მათ სამუშაო რაიონში ახსნების ინტენსიური მსვლელობისას. 

11.50. სადგურის ლიანდაგებზე ვაგონების დამუხრუჭებისას აკრძალულია დაიდოს 

სამუხრუჭო ბუნიკები: 

ა) უშუალოდ რელსის პირაპირების წინ და რელსის პირაპირზე (თუ ის არ არის  

შედუღებული); 

ბ) საისრე გადამყვანის ჩარჩორელსზე, რომელსაც ებჯინება კალამი; 

გ) მრუდის გარე რელსზე. 

11.51. აკრძალულია უწესივრო სამუხრუჭო ბუნიკების ხმარება (დაზიანებული თავი, 

გამრუდებული და გაღუნული ძირი და სხვა). 

სამუხრუჭო ბუნიკები უნდა იყოს შეღებილი (იმ ფერად, რომლის დროსაც ისინი უფრო 

შესამჩნევია), ჰქონდეს დაწესებული დაღი და ინახებოდეს ლიანდაგებს შუა სპეციალურ 

დასადებებზე ან სტელაჟზე. 

11.52. აკრძალულია მახარისხებელ პარკში (გორაკის ან გორაკის საწინააღმდეგო მხრიდან) 

ვაგონების დახევინება და შეერთება გორაკის მორიგეს (შემდგენელს) და მახარისხებელი პარკის 

მოწინააღმდეგე მხარის შემდგენელს ან სხვა მუშაკს შორის წინასწარ შეუთანხმებლად. 

შეთანხმების წესი დადგენილი უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით. 

დახევინების წინ შემდგენელი მოვალეა დარწმუნდეს, რომ ვაგონების ქვეშ სამუხრუჭო 

ბუნიკები არ არის, ვაგონების ავტოგადაბმის გადასახსნელი ბერკეტები ნორმალურ 

მდგომარეობაშია და მოძრაობისათვის დაბრკოლება არ არის. 
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11.53. მანევრები გამწევ ლიანდაგზე როგორც წესი წარმოებს ბიძგებით (სერიული ან 

ერთეული). სერიული ბიძგებით მანევრების წარმოებისას იმ რაიონებისათვის, სადაც ეს მეთოდი 

წარმოადგენს სამანევრო სამუშაოთა ორგანიზაციისათვის ძირითადს სადგურების ტექნიკურ-

განმკარგულებელ აქტში ნაჩვენები უნდა იყოს: ახსნების დამუხრუჭების წესი, ტექნიკურ 

საშუალებათა არსებობა (კავშირგაბმულობის, ბუნიკდამდების, ბუნიკგადამგდების და ა.შ.) და 

გამოყენების წესი, აგრეთვე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა პირობები. 

11.54. მატარებლების შემდგენელი ვალდებულია ბიძგებისათვის შემადგენლობის გაქანება 

არეგულიროს ახსნის სვლის თვისების და წონის, სახარისხებელი ლიანდაგების სითავისუფლის 

ხარისხისა და ატმოსფერული პირობების მხედველობაში მიღებით ისე, რომ საისრე პოსტების 

მორიგეებსა და ვაგონების  მოძრაობის სიჩქარის მარეგულირებლებს ჰქონდეთ საკმარისი დრო 

ისრების გადასაყვანად და სამუხრუჭო ბუნიკების დროულად დასადებად, რომ არ გადააჭარბონ 

ვაგონების შეერთების დაწესებულ სიჩქარეებს. 

11.55. მანევრების ნორმალური წარმოების დარღვევისას (უკან მიმავალი ახსნის დაწევა წინ 

მიმავალზე, ახსნის გაჩერება საისრე ყელზე და სხვ.) გორაკის პოსტების ოპერატორებმა, საისრე 

პოსტის მორიგეებმა, ვაგონების მოძრაობის სიჩქარის მარეგულირებლებმა და მანევრებში 

მონაწილე სხვა მუშაკებმა დაუყონებლივ უნდა შეატყობინონ მახარისხებელი გორაკის მორიგეს, 

გორაკის შემდგენელს, მისცენ გაჩერების განკარგულება (სიგნალი) და მიიღონ ზომები შემდეგი 

(მორიგი) მოძრავი ახსნის დასაკავებლად (გასაჩერებლად). 

მანევრები მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე 

 11.56. <<მანევრები მთავარ ლიანდაგებზე ან მათი გადაკვეთით, აგრეთვე გასასვლელ ისრებს 

იქით გასვლით დასაშვებია ყველა ცალკეულ შემთხვევაში, მხოლოდ სადგურის მორიგის 

ნებართვით, იმ ლიანდაგებზე და ისრებზე შესვლის შემზღუდავი, შესაბამისი შესასვლელი 

შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას, რომლებზეც წარმოებს მანევრები>>  (ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 15.17 პუნქტიდან). 

სადგურის მისაღებ-გასაგზავნ პარკში მანევრები შეიძლება წარმოებდეს მხოლოდ იმ 

ლიანდაგზე (ისრებზე), რომლებიც ნაჩვენები იქნება სადგურის მორიგის მიერ შემდგენლისათვის 

(მთავარი კონდუქტორისათვის) სამანევრო სამუშაოების დავალების მიცემისას. 

11.57. <<აკრძალულია მანევრები და შემადგენლობის გასვლა სადგურის საზღვრის გარეთ 

გადასარბენზე ერთლიანდაგიან და არასწორი ლიანდაგით ორლიანდაგიან უბანზე, თუ არ არის 

სამატარებლო დისპეტჩერისა და მეზობელი სადგურის მორიგის თანხმობა და მემანქანისათვის 

მიცემული დადგენილი ნებართვა. მანევრები და შემადგენლობის გასვლა სადგურის საზღვრის 

გარეთ სწორი ლიანდაგით ორლიანდაგიან უბანზე დასაშვებია სამატარებლო დისპეტჩერის  
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თანხმობით სადგურის მორიგის სიტყვიერი ნებართვით>> (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

15.17 პუნქტიდან). 

მანევრირებული შემადგენლობის სადგურის საზღვრის გარეთ გასვლის ნებართვად 

ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე ითვლება: 

ა) ავტომატური ბლოკირებისას - კვერთხ-გასაღები, რომელიც ეძლევა სამანევრო 

ლოკომოტივის მემანქანეს, შესაბამისი გასასვლელი  შუქნიშნის გაღების შემდეგ. სადგურის 

საზღვრის გარეთ სამანევრო შემადგენლობის პირველი გასვლის შემდეგ გაღებული გასასვლელი 

შუქნიშნით და კვერთხ-გასაღებით, შემდგომი გასვლები გადასარბენზე, თუ კვერთხ-გასაღები 

აქვს მემანქანეს, ხორციელდება გასასვლელი  შუქნიშნის გაუღებლად.  

ავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ სადგურებში, სადაც სალიანდაგო შუქნიშნებთან 

დაკავშირებული სპეციალური სამანევრო შუქნიშნებია, მანევრირებული შემადგენლობების 

გასვლა სადგურის საზღვრის გარეთ წარმოებს ამ სამანევრო შუქნიშნების ნებადამრთველი 

ჩვენებით. 

სადგურის საზღვრის გარეთ გასვლით მანევრებისთვის კვერთხ-გასაღების ან სპეციალური 

სამანევრო შუქნიშნის უქონლობისას, სამანევრო ლოკომოტივის მემანქანეს ეძლევა საგზაო 

ბარათი; 

ბ) ნახევარ ავტომატური ბლოკირებისას - ამ გადასარბენის კვერთხ-გასაღები, მისი 

უქონლობისას - საგზაო ბარათი; 

გ) ელექტროკვერთხული სისტემისას - ამ გადასარბენის კუთვნილი კვერთხი ან კვერთხ -

გასაღები; 

დ) სატელეფონო კავშირისას - საგზაო ბარათი. 

11.58. ყველა შემთხვევაში სამანევრო შემადგენლობის გასვლა სადგურის საზღვრის გარეთ 

ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე მემანქანისათვის საგზაო ბარათის გაცემით შეიძლება 

განხორციელდეს მხოლოდ სამატარებლო დისპეტჩერის ნებართვით, რომელიც გადაეცემა 

ერთლიანდაგიან გადასარბენის მოსაზღვრე ორივე სადგურში, მატარებლების ძირითადი 

კავშირგაბმულობის საშუალებების დაკეტვის შემდეგ.  

ასეთი ნებართვის მიღების შემდეგ, სადგურების მორიგეები ახდენენ ტელეფონოგრამების 

გაცვლას: 

<<შეიძლება თუ არა ვაწარმოო მანევრები სადგურის საზღვრის გარეთ გასვლით>>. 

<<ნებას გაძლევთ აწარმოოთ მანევრები სადგურის საზღვრის გარეთ გასვლით>>. 
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უკანასკნელი ტელეფონოგრამის მიღება ითვლება ამ ინსტრუქციის 

გათვალისწინებული შევსებული ბლანკის - საგზაო ბარათის  მემანქანისთვის გაცემის 

საფუძვლად, საგზაო ბარათის ზემო ნაწილზე კეთდება ხელით აღნიშვნა <<მანევრები სადგურის 

საზღვრის გარეთ გასვლით>>. 

ნაჩვენები ფორმებით ტელეფონოგრამების გაცვლა ხორციელდება სამატარებლო 

სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის ხაზებით,  სამატარებლო დისპეტჩერის კონტროლით.  ყველა 

მოლაპარაკება სამანევრო შემადგენლობის სადგურის საზღვრის გარეთ გასვლისათვის ფორმდება 

სამატარებლო ტელეფონოგრამების ჟურნალში ჩანაწერებით. 

11.59. ორლიანდაგიანი გადასარბენის არასწორი ლიანდაგით სამანევრო შემადგენლობის 

სადგურის საზღვრის გარეთ გასვლის აუცილებლობისას, თუ ლიანდაგი აღჭურვილი არ არის 

ორმხრივი საგზაო ბლოკირებით, გადასარბენის ამ ლიანდაგით ბლოკირების მოქმედება 

დადგენილი წესით იკეტება. ბლოკირების დაკეტვის შემდეგ სამანევრო შემადგენლობის გასვლა 

სადგურის საზღვრის გარეთ ხორციელდება ლოკომოტივის მემანქანისათვის საგზაო ბარათის 

გაცემით, რაც ფორმდება ამ ინსტრუქციის  გათვალისწინებული წესით. ამასთან 

ბლანკის ზედა ნაწილზე წარმოებულ აღნიშვნაში დაემატება სიტყვები: <<არასწორი 

ლიანდაგით>>. 

ორმხრივი ავტომატური ბლოკირებისას ბლოკ-სისტემის შესაბამისი მოძრაობის 

მიმართულებაზე გადართვის შემდეგ, სამანევრო შემადგენლობის გასვლა სადგურის საზღვრის 

გარეთ არასწორი ლიანდაგით შეიძლება წარმოებდეს ერთლიანდაგიანი გადასარბენისათვის 

გათვალისწინებული წესების მიხედვით. 

11.60. როგორც წესი აკრძალულია ცალკეული ვაგონებით ან ვაგონების ჯგუფით მისაღებ-

გასაგზავნი ლიანდაგების დაკავება. მანევრების წარმოებისას მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების 

დროებით დაკავება მოძრავი შემადგენლობით შეიძლება დაშვებული იყოს მხოლოდ სადგურის 

მორიგის ნებართვით. 

შუალედ სადგურში მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების დროებით დაკავება მოძრავი 

შემადგენლობით სადგურის მორიგეს შეუძლია მხოლოდ სამატარებლო დისპეტჩერის 

ნებართვით. 

აკრძალულია დამჭერი ჩიხების დაკავება ყოველგვარი მოძრავი შემადგენლობით, მცველი 

ჩიხების კი - ხალხით დაკავებული სამგზავრო და სატვირთო ვაგონებით, საშიში ტვირთით 

დატვირთული ვაგონებით. 
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სამანევრო მუშაობა სადგურების საისრე პოსტების მორიგეების   მიერ მოუმსახურებელ 

რაიონებში 

11.61. სატვირთო რაიონების ლიანდაგებზე, ნახშირის საწყობებში, სავაგონო ან 

სალოკომოტივო დეპოებში და სხვა, სამანევრო ლოკომოტივის შესვლის საჭიროებისას, სადგურის 

მორიგემ ან მატარებლების შემდგენელმა წინასწარ უნდა შეათანხმოს ვაგონების მიწოდების ან 

გამოყვანის შესაძლებლობა მოცემულ რაიონში სამუშაოთა ხელმძღვანელთან. 

შეთანხმების წესი დადგენილი უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

11.62. მატარებლების შემდგენელი იმ რაიონების ლიანდაგებზე სამანევრო შემადგენლობის 

შესვლის წინ, სადაც ისრებს არ ემსახურებიან საისრე პოსტის მორიგეები, მოვალეა 

განსაკუთრებული ყურადღებით შეამოწმოს ლიანდაგებისა და ისრების მდგომარეობა და 

დარწმუნდეს მოძრაობისთვის დაბრკოლების არარსებობაში. 

 ასეთ რაიონებში ისრების გადაყვანა ხორციელდება მატარებლების შემდგენლის ან სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში ნაჩვენები სხვა მუშაკის მიერ. 

11.63. აკრძალულია სამანევრო ლოკომოტივების ან  შემადგენლობების სადგურის 

ლიანდაგებზე გამოსვლა საისრე პოსტის მორიგეებით მოუმსახურებელ რაიონებიდან სადგურის 

მორიგის უნებართვოდ. 

ასეთი რაიონებიდან სამანევრო ლოკომოტივის გამოსვლის წესი დადგენილი უნდა იყოს 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 
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თავი 12 (გაფრთხილებების გაცემის წესი ) 

(დამტკიცებულია 22.07 2014. დადგენილება №16/39)   

გაფრთხილებების აღრიცხვისა და გაცემის ინსტრუქცია 
                                                                                                                                                     

ზოგადი დებულებები  

1.1. „იმ შემთხვევებში, როდესაც მატარებლების მსვლელობისას საჭიროა სალოკომოტივო 

ბრიგადების განსაკუთრებული სიფხიზლის უზრუნველყოფა, საყვირის მიცემა, სიჩქარის 

შემცირება და მათი გაფრთხილება სამუშაოების წარმოების შესახებ, მატარებლებზე 

სალოკომოტივო ბრიგადებზე და თვითმავალი სარელსო ტრანპორტის მემანქანეებზე 

(მძღოლებზე) გაიცემა წერილობითი გაფრთხილებები. 

 გაფრთხილებები გაიცემა: 

 ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის მოწყობილობების, გადასასვლელის სიგნალიზაციის, 

ხელოვნურ და სხვა ნაგებობათა უწესივრობისას, აგრეთვე შესაკეთებელი და სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებისას, რომლებიც მოითხოვენ სიჩქარის შემცირებას ან მატარებლის გზაში 

გაჩერებას; 

 სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ახალ სახეობათა ამოქმედებისას, აგრეთვე ახალი 

შუქნიშნების ჩართვისას, არსებულთა გადაადგილების ან გაუქმებისას და მათი უწესივრობისას, 

როდესაც შეუძლებელია შუქნიშნის დაკეტილი მდგომარეობის უზრუნველყოფა; 

 ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობათა უწესივრობისას; 

 მატარებლით ისეთი ტვირთის გაგზავნისას, რომელიც სცილდება დატვირთვის გაბარიტის 

ფარგლებს, როდესაც ამ მატარებლის მსვლელობისას საჭიროა სიჩქარის შემცირება ან 

განსაკუთრებული პირობების დაცვა; 

 ორლიანდაგიან გადასარბენზე თოვლსაწმენდის, ბალასტერის, ლიანდაგდასაგები მანქანის, 

ამწეს, ღორღსაწმენდის და სხვა მანქანების მუშაობისას; 

 მატარებლებში ისეთი მოძრავი შემადგენლობის ჩართვისას, რომელსაც არ შეუძლია მოცემული 

უბნისათვის დაწესებული სიჩქარით მსვლელობა; 

 ასაღები მოძრავი ერთეულების მუშაობისას, აგრეთვე სალიანდაგო ვაგონეტებით მძიმე ტვირთის 

გადაზიდვისას; 

 ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა სიჩქარის შემცირება ან გზაში მატარებლის 

გაჩერება, აგრეთვე, როდესაც საჭიროა სალოკომოტივო ბრიგადების გაფრთხილება მატარებლის 

მსვლელობის განსაკუთრებული პირობების შესახებ“ (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.32 

პუნქტიდან).  

 



147 
 

2. გაფრთხილებების კლასიფიკაცია და მოქმედების ვადები 

2.1 კლასიფიკაციის მიხედვით, ყველა გაფრთხილება იყოფა სამ სახეობად: 

 ა) მოქმედი დაწესების მომენტიდან გაუქმებამდე; 

 ბ) მოქმედი გაფრთხილების გაცემის შესახებ განაცხადში ნაჩვენები განსაზღვრული ვადით; 

 გ) დადგენილი ცალკეული მატარებლებისათვის, მათი გატარების განსაკუთრებული პირობების 

დაცვის აუცილებლობისას. 

2.2 გათვალისწინებული სამუშაოების მოსალოდნელ წარმოებასთან დაკავშირებით, 

გაფრთხილების გაცემის შესახებ განაცხადი ეძლევა: 

 ა) გზის ოსტატების, საკონტაქტო ქსელის რაიონების უფროსი ელექტრომექანიკოსების, სცბ-ს 

ელექტრომექანიკოსების და უფროსი ელექტრომექანიკოსების მიერ სამუშაოთა წარმოების დროის 

განმავლობაში, მაგრამ არა უმეტეს 1 დღისა; 

 ბ) სალიანდაგო, სცბ-ს და ელექტრომომარაგების სამმართველოების რეგიონების, ჯგუფების, 

ცენტრების უფროსების მიერ  -  ვადით 5 დღე-ღამემდე; 

 გ)  სალიანდაგო, სცბ-ს და ელექტრომომარაგების სამმართველოების უფროსების მიერ - ვადით 

10 დღე-ღამემდე;  

2.3 გაფრთხილებები უფრო ხანგრძლივი ვადით წესდება რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის ან ინფრასტრუქტურის დირექტორის მიერ. ამასთან, გაფრთხილების დაწესების 

დროს რკინიგზის გენერალურ დირექტორს და ინფრასტრუქტურის დირექტორს შეუძლია 

მიანდოს შესაბამის მუშაკებს გაფრთხილების გაუქმების უფლება, აუცილებელი სამუშაოს 

შესრულებისა და დადგენილი სიჩქარის აღდგენის შემდეგ. 

2.4 გაფრთხილებები, მათი მოქმედების ვადების მიხედვით, იყოფა დროებით და 

ხანგრძლივმოქმედ გაფრთხილებად: 

 ა) დროებითი გაფრთხილება ინიშნება მე-12 თავის ჩამოთვლილი მუშაკების მიერ 

მათთვის დადგენილ ვადებში და სავალდებულოა გაიცეს სალოკომოტივო ბრიგადებზე, 

ბრიგადის სამუშაოდ გასვლის წინ წერილობითი სახით (გაფრთხილების ბლანკის სახით); 

 ბ) ხანგრძლივმოქმედი გაფრთხილება ინიშნება რკინიგზის გენერალური დირექტორის ან 

ინფრასტრუქტურის დირექტორის ბრძანებით, დროებითი გაფრთხილების საფუძველზე, მისი 

მოქმედების ვადის დადგენილზე მეტი დროით გაგრძელების საჭიროების შემთხვევაში ან 

როდესაც წინასწარ ცნობილია, რომ გაფრთხილების მოქმედების ვადა აღემატება დროებითი 

გაფრთხილებისთვის დადგენილს. 

2.5. იმ შემთხვევაში, როდესაც გაფრთხილების გამომწვევი მიზეზის აღმოფხვრა ვერ ხერხდება 

განაცხადის გამცემი მუშაკისთვის დადგენილ ვადაში, დროებითი გაფრთხილების მოქმედება  
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შესაძლებელია გაგრძელდეს ახალი განაცხადით მხოლოდ ზემდგომი თანამდებობის პირის მიერ 

და მხოლოდ მისთვის დადგენილ ვადებში (

ერთიდაიმავე თანამდებობის პირის მიერ დროებითი გაფრთხილების განმეორებით დანიშვნა 

ვადის გაგრძელების მიზნით დასაშვებია მხოლოდ ერთჯერადად.  

2.6 გზის ოსტატები, საკონტაქტო ქსელის რაიონების უფროსი ელექტრომექანიკოსები,  სცბ-ს 

ელექტრომექანიკოსები და უფროსი ელექტრომექანიკოსები აძლევენ განაცხადებს 

გაფრთხილების გაცემის შესახებ შემდეგ შემთხვევებში: ასაღები მოძრავი ერთეულების 

მუშაობისას, სალიანდაგო ვაგონეტებზე მძიმე ტვირთის გადაზიდვისას, როდესაც 

ორლიანდაგიან ან მრავალლიანდაგიან გადასარბენებზე წარმოებს მასალების გადმოტვირთვა 

ლიანდაგებს შორის ან როდესაც იმ ლიანდაგის გადაკვეთით, რომელზეც მოძრაობენ 

მატარებლები, წარმოებს ტვირთის დატვირთვა ან გადმოტვირთვა მეზობელ ლიანდაგზე მდგომ 

მატარებლიდან, აგრეთვე ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებში გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში. 

 გზის ოსტატების მიერ, გარდა ამისა, ეძლევა განაცხადები გაფრთხილებების გაცემის შესახებ 

გათვალისწინებული სამუშაოების მოსალოდნელი წარმოებისას, რომლის ხელმძღვანელობის 

უფლება აქვს ლიანდაგის ბრიგადირს. ასეთი სამუშაოების ნუსხა წესდება სალიანდაგო 

სამუშაოთა წარმოებისას მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ინსტრუქციით. 

2.7.  ლიანდაგმზომის, დეფექტოსკოპიის, საკონტაქტო ქსელის და სცბ-ს მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკის ვაგონებით ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის და სცბ-ს მოწყობილობების 

გასინჯვის დროს იმ უწესივრობების აღმოჩენისას, რომლებმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნან 

მატარებლების მოძრაობას, განაცხადები დროებითი გაფრთხილების გაცემის შესახებ (მოქმედი 

დაწესების მომენტიდან გაუქმებამდე) შეიძლება გაიცეს ამ ვაგონების უფროსების ან მათი 

მოადგილეების მიერ. 

 უბანზე, სადაც აღმოჩნდა დარღვევა, რომელიც ითხოვს დადგენილი სიჩქარის შემცირებას ან 

გადასარბენზე მოძრაობის დაკეტვას, ვაგონის უფროსი (მოადგილე) გადასარბენიდან კავშირის 

ნებისმიერი საშუალებით გადასცემს მოსაზღვრე სადგურის მორიგეს და ინფრასტრუქტურის 

სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერს შეტყობინებას გაფრთხილების დანიშვნის ან დაკეტვის 

შესახებ, ხოლო სადგურში მისვლისას სადგურის მორიგეს გადასცემს განაცხადს წერილობითი 

ფორმით.  

 მიღებულ შეტყობინებას (განაცხადს) სადგურის მორიგე აფორმებს გსა-46 ფორმის გასინჯვის 

ჟურნალში, რომელიც დასტურდება სადგურის მორიგის და განაცხადის გამცემი მუშაკის 

ხელმოწერით. 
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2.8. ლიანდაგისა და ნაგებობების აღმოჩენილი უწესივრობების აღმოფხვრისათვის 

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესასრულებლად, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოძრაობას 

და მოითხოვს შეზღუდვას გაჩერების სიგნალებით (დეფექტური რელსის, საისრე კალმების, 

მაწონასწორებელი მოწყობილობების ელემენტების, ჯვარედების ერთეული შეცვლა, 

ლიანდაგის ამობურცულობის შესწორება და ა.შ.) ან სიჩქარის შემცირების სიგნალებით, 

„ჩამოუშვას დენმიმღები“ და სხვ., განაცხადები გაფრთხილებების გაცემის შესახებ ეძლევა 

რკინიგზის ოსტატის, (მისი არყოფნისას - ლიანდაგის ბრიგადირის), ელექტროდისპეტჩერის 

მიერ საკონტაქტო ქსელის რაიონების მუშაკების მოთხოვნით ან საკონტაქტო ქსელის რაიონის 

უფროსი ელექტრომექანიკოსის, სცბ-ს ელექტრომექანიკოსის მიერ. ამის შესახებ შემდგომ 

შეტყობინება მათ მიერ გადაეცემა შესაბამისი სალიანდაგო, სცბ-ს და ელექტრომომარაგების 

სამმართველოების უფროსებს. 

3. გაფრთხილებების დანიშვნაზე და გაუქმებაზე განაცხადის გაცემისა და აღრიცხვის წესი 

3.1. ყველა გაფრთხილების დანიშვნისა და გაუქმების შესახებ განაცხადის გაცემა, გარდა 

ცალკეული მატარებლებისათვის დადგენილისა, წარმოებს გაფრთხილებების აღრიცხვის 

ერთიან ელექტრონულ სისტემის საშუალებით. 

3.2. განაცხადი გაფრთხილების გაცემის შესახებ გადაცემული უნდა იყოს იმ ანგარიშით, რომ 

გაფრთხილების გამცემმა სალოკომოტივო დეპოს და სადგურის მორიგეებმა ის მიიღონ 

გაფრთხილების მოქმედების დაწყებამდე არაუგვიანეს 12 საათისა. 

3.3. დროებითი გაფრთხილების დანიშვნის ან გაუქმების შესახებ განაცხადის მიღებას და მისი 

გაფრთხილებების აღრიცხვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შეტანას ახორციელებს: 

 ა) სალიანდაგო მეურნეობის მუშაკების მიერ განაცხადის გაცემის შემთხვევაში - შესაბამისი 

სამმართველოს საინფორმაციო განყოფილების ოპერატორი (24 საათის განმავლობაში) ან 

სალიანდაგო სამმართველოს მიერ გამოყოფილი პასუხისმგებელი მუშაკი; 

 ბ) სცბ-ს და ელექტრომომარაგების მეურნეობის მუშაკების მიერ განაცხადის გაცემის 

შემთხვევაში - შესაბამისი სამმართველოს მიერ გამოყოფილი პასუხისმგებელი მუშაკი; 

 გ) გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, როდესაც სამმართველოების დონეზე დროებითი 

გაფრთხილებების დანიშვნის ან გაუქმების შესახებ განაცხადის სისტემაში შეტანა ვერ ხერხდება, 

ან გაფრთხილების დანიშვნის შესახებ განაცხადის გაცემა  ხდება 12 საათიანი ვადის დარღვევით, 

განაცხადის მიღებას და მის სისტემაში შეტანას ახორციელებს ინფრასტრუქტურის 

სადისპეტჩერო ცენტრის  დისპეტჩერი. 
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3.4. განაცხადი დროებითი გაფრთხილების დანიშვნის ან გაუქმების შესახებ  

გათვალისწინებულ მისამართებზე გადაეცემა წერილობით ან ტელეფონოგრამით. 

გაფრთხილების დანიშვნის ან გაუქმების განაცხადებში ნაჩვენები უნდა იყოს: 

 ა) გაფრთხილების მოქმედების ადგილის ზუსტი აღნიშვნა (გადასარბენი/სადგური, კილომეტრი, 

პიკეტი, ლიანდაგის/ისრული გადამყვანის ნომერი; 

 ბ) მატარებლების მოძრაობის დროს სიფრთხილის ღონისძიებები; 

 გ) გაფრთხილების დასაწყისი და მოქმედების ვადა. 

 დ) გაფრთხილების დანიშვნის მიზეზი. 

3.5. ყველა განაცხადი დროებითი გაფრთხილებების დანიშვნის ან გაუქმების შესახებ, 

განაცხადის მიმღები მუშაკის მიერ იწერება გაფრთხილებების რეგისტრაციის წიგნში, 

განაცხადის მიღების დროის და გამცემი მუშაკის მითითებით და ინომრება. განაცხადების 

დანომვრა ხდება ყოველთვიურად პირველი ნომრიდან, დაწყებული თვის თითოეული 

პირველი რიცხვის ნული საათიდან. აღნიშნულის საფუძველზე განაცხადის მიმღები მუშაკის 

მიერ ხდება განაცხადის ელექტრონული ფორმის შევსება გაფრთხილებების აღრიცხვის ერთიან 

ელექტრონულ სისტემაში და გაფრთხილების დანიშვნა ან გაუქმება, რის შემდეგაც 

გაფრთხილებების რეგისტრაციის წიგნში სავალდებულოა მიეთითოს სისტემის მიერ 

გაფრთხილებისთვის მინიჭებული ნომერი და თარიღი.  

 ინფრასტრუქტურის შესაბამისი სამმართველოების და  სადისპეტჩერო ცენტრის ხელმძღვანელი 

პირები ვალდებულნი არიან სისტემატურად შეამოწმონ გაფრთხილებების რეგისტრაციის წიგნი. 

3.6. გაფრთხილებების აღრიცხვის ერთიან ელექტრონული სისტემით დანიშნული ყველა 

დროებითი გაფრთხილება ავტომატურად, გაფრთხილების მოქმედების დაწყებამდე არა უმეტეს 

12 საათით ადრე უნდა აისახოს სალოკომოტივო ბრიგადისთვის გადასაცემი ბლანკის ფორმაში 

(ფორმა გსა-61ე) და გაიცეს სალოკომოტივო ბრიგადებზე, შემდეგი პირობებით: 

 ა) განსაზღვრული ვადით დაწესებული დროებითი გაფრთხილებები უნდა აისახოს მხოლოდ ამ 

ვადის განმავლობაში. განაცხადები ასეთი გაფრთხილებების გაუქმების შესახებ არ ეძლევა; 

 ბ) გაუქმებამდე დაწესებული გაფრთხილებები უნდა აისახოს ბლანკის ფორმაში დადგენილი 

წესით (გაუქმების შესახებ განაცხადით) მათ გაუქმებამდე, მიუხედავად გაფრთხილების 

დამნიშნავი  მუშაკისთვის დაწესებული ვადისა. 

 გ) დროებითი გაფრთხილებები, რომლის საფუძველზეც დაწესდა ხანგრძლივმოქმედი 

გაფრთხილება, უნდა აისახოს გსა-61ე ფორმის ბლანკში სალოკომოტივო სამმართველოების 

(დეპოების) უფროსების მიერ სისტემაში დადასტურებამდე იმის შესახებ, რომ სალოკომოტივო 

ბრიგადები გაცნობილნი არიან ხანგრძლივმოქმედ გაფრთხილებას. 
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3.7. გაუქმებამდე დაწესებული დროებითი გაფრთხილების გაუქმების უფლება აქვს მხოლოდ 

იმ მუშაკს, რომლის მიერ არის დაწესებული, ან უშუალოდ მის უფროსს, რომელიც ამის შესახებ 

ატყობინებს დროებითი გაფრთხილების დამწესებელს. 

 გაფრთხილების დამწესებელ თანამდებობის პირებს შეუძლიათ დაავალონ მათ 

დაქვემდებარებულ სახაზო დანაყოფების ხელმძღვანელებს, შესაბამისი სამუშაოების 

შესრულების შემდეგ გააუქმონ დაწესებული გაფრთხილებები ან გაზარდონ გაფრთხილებით 

დაწესებული მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე. ასეთი დავალების შესახებ ნაჩვენები უნდა იყოს 

გაფრთხილების გაცემის განაცხადში. 

 ლიანდაგმზომის, დეფექტოსკოპიის, საკონტაქტო ქსელის და სცბ-ს მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკის ვაგონების უფროსების მიერ გაცემული განაცხადებით დაწესებული 

გაფრთხილებების გაუქმება ხდება შესაბამისი სამმართველოს უფროსის ან მისი მოადგილის 

მიერ. 

3.8. სამუშაოთა ხელმძღვანელს ეკრძალება შეუდგეს სამუშაოებს, სამუშაოების უსაფრთხო 

ჩატარების პასუხისმგებელ მუშაკს კი გასცეს განკარგულება სამუშაოების დაწყების შესახებ, 

სანამ მათ არ ექნებათ დასტური იმაზე, რომ განაცხადი გაფრთხილებების გაცემის შესახებ 

მიღებულია შესასრულებლად. 

3.9. როდესაც სამუშაოთა ხელმძღვანელს რაიმე მიზეზების გამო არ შეუძლია განაცხადში 

ნაჩვენებ ვადაში დაამთავროს სამუშაოები, რომლებითაც გამოწვეულია გაფრთხილება, ის 

მოვალეა მისი მოქმედების ვადის დამთავრებამდე გაგზავნოს სიგნალისტები  სიჩქარის 

შემცირების გადასატან სიგნალებთან  და გადასცეს ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო 

ცენტრის დისპეტჩერს ახალი განაცხადი გაფრთხილების გაცემის შესახებ, მიუთითოს რა 

გაფრთხილების მოქმედების ახალი ვადა. 

 ასეთი განაცხადის მიღებისას, ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერი 

ვალდებულია იმოქმედოს ამ ინსტრუქციის მე-12-თავის  შესაბამისად.  

3.10.  ხანგრძლივმოქმედი გაფრთხილებების სისტემაში შეტანას ახორციელებს 

შესაბამისი დეპარტამენტის ამისთვის გამოყოფილი პასუხისმგებელი მუშაკი. 

ხანგრძლივმოქმედი გაფრთხილებების დანიშვნა ხდება მონაწილე სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელების ვიზირების საფუძველზე, გენერალური  დირექტორის ან 

ინფრასტრუქტურის დირექტორის ბრძანებით. 
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4. გაფრთხილებების სალოკომოტივო ბრიგადებზე გაცემის წესი 

 

4.1. სისტემაში არსებული დროებითი გაფრთხილებების (ფორმა გსა-61ე) სალოკომოტივო 

ბრიგადებზე გაცემას აწარმოებს შესაბამისი სალოკომოტივო  დეპოს (სალოკომოტივო პუნქტის, 

მოსაბრუნებელი პუნქტის) მორიგე, ბრიგადის სამუშაოდ გასვლის წინ;  

 ინფრასტრუქტურის თვითმავალი სარელსო ტრანსპორტის მემანქანეებზე (მძღოლებზე) 

დროებითი გაფრთხილება (ფორმა გსა-61ე) გაიცემა სადგურის მორიგის მიერ, მათი 

დისლოკაციის სადგურში. 

 სალოკომოტივო ბრიგადებსა და თვითმავალი სარელსო ტრანსპორტის მემანქანეებს (მძღოლებს) 

გადაეცემათ სისტემიდან ამობეჭდილი შესაბამისი უბნის (უბნების) გაფრთხილების ბლანკი, 

სადაც დეპოს ან სადგურის მორიგის მიერ სისტემის საშუალებით მითითებული იქნება 

ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის) ან თვითმავალი სარელსო 

ტრანსპორტის ნომერი და მემანქანის (მძღოლის) გვარი. 

 გაფრთხილების მიღება მემანქანის (მემანქანის თანაშემწის, მძღოლის) მიერ დასტურდება 

გაფრთხილების ყუაზე ხელის მოწერით. გაფრთხილების ყუა ინახება 3 თვის განმავლობაში.  

 გადამცემი და გამომტანი ელმავლების სალოკომოტივო ბრიგადებზე გაფრთხილება გაიცემა 

დანართი 3-ის შესაბამისად. 

4.2. დროებითი გაფრთხილებები გაიცემა: 

 ა) სატვირთო გადაზიდვების მეურნეობის სალოკომოტივო ბრიგადებზე - მათი 

 მომსახურების ყველა უბნისათვის, ორივე (კენტი და წყვილი) მიმართულებისთვის (დანართი 3); 

 ბ) მგზავრთა გადაყვანის მეურნეობის სალოკომოტივო ბრიგადებზე - ბრიგადის მსვლელობის 

მთელ გზაზე, ორივე (კენტი და წყვილი) მიმართულებისთვის. 

 გაფრთხილების ბლანკის გაცემა მემანქანისთვის სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ უბანზე 

გაფრთხილება არ არის დანიშნული. ასეთ დროს გაფრთხილების ბლანკზე  აღინიშნება (სისტემის 

მიერ) „გაფრთხილება არ არის“. 

 სალოკომოტივო ბრიგადა ვალდებულია გადაამოწმოს მიღებულ გაფრთხილების ბლანკზე 

(ბლანკებზე) აღნიშნული უბნის შესაბამისობა და ეკრძალება მუშაობის დაწყება მის მიერ 

მომსახურე ყველა უბნის გაფრთხილების ბლანკის მიღებამდე. 

 იმ შემთხვევაში, თუ სალოკომოტივო ბრიგადებს ეკუთვნით ცვლებს შორის დასვენება ისეთ 

სადგურებში, სადაც არ არის სალოკომოტივო ან მოსაბრუნებელი დეპო, გაფრთხილება გაიცემა 

სადგურის მორიგის მიერ. 

4.3. შესაბამისი ქვედანაყოფების უფროსებმა უნდა უზრუნველყონ რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის ან ინფრასტრუქტურის დირექტორის ბრძანებით დაწესებული  
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ხანგრძლივმოქმედი გაფრთხილებების დაუყოვნებლივ გაცნობა ხელისმოწერით სამატარებლო 

დისპეტჩერების, მემანქანე-ინსტრუქტორების, სალოკომოტივო ბრიგადების, სადგურების 

მორიგეების, გზის ოსტატების, ლიანდაგის ბრიგადირების და ინფრასტრუქტურის თვითმავალი 

სარელსო ტრანსპორტის მემანქანეებისთვის (მძღოლებისთვის), რომლებიც დაკავშირებულნი 

არიან იმ უბნის მომსახურებასთან, რომელზეც წესდება გაფრთხილება. 

 ეს ბრძანებები გამოიკვრება სალოკომოტივო დეპოების მორიგეების სათავსებში და 

ინფრასტრუქტურის თვითმავალი სარელსო ტრანსპორტის დისლოკაციის ადგილებში, მათგან 

ამონაწერი გადაეცემა სალოკომოტივო ბრიგადებს. სალოკომოტივო სამმართველოების 

(დეპოების) უფროსები და სალიანდაგოს, სცბ-ს და ელექტრომომარაგების სამმართველოების 

უფროსები ვალდებულნი არიან ბრძანების მიღების მომენტიდან ოთხი დღე-ღამის განმავლობაში 

გაფრთხილება გააცნონ სალოკომოტივო ბრიგადებს და ინფრასტრუქტურის თვითმავალი 

სარელსო ტრანსპორტის მემანქანეებს (მძღოლებს) და გაფრთხილებების აღრიცხვის ერთიან 

ელექტრონულ სისტემაში დაადასტურონ გაფრთხილების გაცნობის შესახებ, რის შემდეგაც 

წერილობითი გაფრთხილებების გაცემა წყდება. 

 მიუხედავად იმისა, არის თუ არა გაფრთხილება და სიგნალები ლიანდაგზე, რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის ან ინფრასტრუქტურის დირექტორის ბრძანებაში ნაჩვენებ საშიშ 

ადგილებში გავლისას კოკისპირული წვიმის, ქარბუქის, დიდთოვლობისა და სხვა 

არახელსაყრელი ბუნებრივი მოვლენების დროს, სალოკომოტივო ბრიგადებმა უნდა გამოიჩინონ 

განსაკუთრებული სიფხიზლე და საჭიროებისას შეამცირონ სიჩქარე. 

4.4. სალოკომოტივო ბრიგადები და თვითმავალი სარელსო ტრანსპორტის მემანქანეები 

(მძღოლები) უბანზე მსვლელობისას უნდა ხელმძღვანელობდნენ გაცემული გაფრთხილებებით 

და ყურადღებით უნდა ადევნონ თვალყური ლიანდაგებზე დაყენებულ გადასატან სიგნალებს. 

 გაფრთხილებაში ნაჩვენებ პერიოდში სამუშაო ადგილზე მატარებლის მსვლელობისას 

გაფრთხილებით დაწესებული სიჩქარე უნდა იყოს დაცული, მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ 

არა შემომზღუდავი სიგნალები. 

 შემომზღუდავი სიგნალების არარსებობისას, მემანქანემ ამის შესახებ უნდა შეატყობინოს 

სამატარებლო დისპეტჩერს ან ამ გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურის მორიგეს, რათა 

მიღებული იქნეს ზომები ამ დარღვევის აღმოსაფხვრელად. 

 სამუშაო ადგილის გაფრთხილებაში ნაჩვენებ ვადაზე ადრე ან გვიან გავლისას და ლიანდაგზე 

სიჩქარის შემცირების ან გაჩერების სიგნალების არარსებობისას, მატარებლის მსვლელობის 

სიჩქარე არ უნდა მცირდებოდეს. 

4.5. ცალკეული მატარებლებისთვის დადგენილი გაფრთხილებები, რომლებიც გამოწვეულია 

მათი გატარების განსაკუთრებული პირობების დაცვის აუცილებლობით (მატარებელში ისეთი 

ტვირთის ან მოძრავი შემადგენლობის არსებობა, რომელსაც არ შეუძლია იმოძრაოს დაწესებული  
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სიჩქარით, განრიგით გაუთვალისწინებელი გაჩერებების დანიშვნისას და ა.შ.), სალოკომოტივო 

ბრიგადებზე გაიცემა სადგურის მორიგის მიერ გაფრთხილების ბლანკის სახით ერთი 

დიაგონალური ყვითელი ზოლით (ფორმა გსა-61), ამ მატარებლების ფორმირების სადგურებში ან 

იმ სადგურებში, სადაც ებმება მატარებლებს ისეთი მოძრავი შემადგენლობა, რომელიც ვერ 

იმოძრავებს დაწესებული სიჩქარით. 

 ასეთ შემთხვევებში, სადგურის მორიგის მიერ გაფრთხილების გაცემის საფუძველს 

წარმოადგენს: 

 ა) უმოქმედო მდგომარეობაში მყოფი ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი 

შემადგენლობის გაგზავნისას - ტექნიკური მდგომარეობის გასინჯვის ტუ-25 ფორმის აქტში  

ნაჩვენები დასაშვები სიჩქარე, რომლის ასლიც უნდა წარედგინოს სადგურის მორიგეს; 

 ბ) არაგაბარიტული ტვირთით დატვირთული მოძრავი შემადგენლობის გაგზავნისას - 

არაგაბარიტული ტვირთის გაგზავნის ტელეგრამაში ნაჩვენები სიჩქარე; 

 გ) უწესივრო ვაგონის გაგზავნისას, რომელსაც არ შეუძლია იმოძრაოს დაწესებული სიჩქარით - 

შესაბამისი (სავაგონო ან მგზავრთა გადაყვანის) მეურნეობის მუშაკის მიერ სადგურის 

მორიგისთვის წარდგენილი წერილობითი განაცხადი სიჩქარის შეზღუდვის შესახებ. 

 ა), ბ) და გ) პუნქტებში მითითებული სიჩქარის შემცირების წერილობითი დოკუმენტები  ინახება 

სადგურში 3 თვის განმავლობაში   

4.6. სამეურნეო მატარებლების (დრეზინების) გაგზავნისას იმ გადასარბენებზე (გადასარბენის 

ლიანდაგებზე), რომლებზეც არ წარმოებს ნაგებობებისა და მოწყობილობების შეკეთების 

სამუშაოები, ან სადაც სამუშაოების ხასიათი არ საჭიროებს გადასარბენის (გადასარბენის 

ლიანდაგის) დაკეტვას (მმი 8.16).  მატარებლის მეზობელ სადგურში მისვლის (უკან დაბრუნების) 

დროის შესახებ გაფრთხილება გაიცემა სადგურის მორიგის მიერ გაფრთხილების ბლანკის სახით 

ერთი დიაგონალური ყვითელი ზოლით (ფორმა გსა-61).  

5. არასტანდარტულ სიტუაციებში მოქმედების წესი 

 

5.1. იმ გაუთვალისწინებელი მდგომარეობის წარმოქმნისას, რომელიც საფრთხეს უქმნის 

მატარებელთა მოძრაობას და ამავდროულად გაფრთხილების შესახებ განაცხადის გაცემის 12 

საათიანი ვადის დაცვა შეუძლებელია, განაცხადი გაფრთხილების დანიშვნის შესახებ გადაეცემა 

ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერს და უშუალოდ გადასარბენის 

შემომსაზღვრელი სადგურის მორიგეს (ან ამათგან ერთ-ერთ სადგურში). 

 ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერი, განაცხადის მიღებისას 

ვალდებულია, პირველ რიგში მიიღოს ზომები უშუალოდ გადასარბენის შემომსაზღვრელი  
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სადგურების მორიგეებისთვის გაფრთხილების პირადად (თუ მორიგესთან დაკავშირება ვერ 

ხერხდება - სამატარებლო დისპეტჩერის მეშვეობით) გადასაცემად, ხოლო სისტემაში 

ელექტრონული განაცხადის გაფორმების შემდეგ, გადაამოწმოს სალოკომოტივო და 

მოსაბრუნებელ დეპოებში და მათი განლაგების სადგურებში მისულია თუ არა გაფრთხილება 

სისტემის საშუალებით. 

 სადგურებში, რომლებიც აღჭურვილი არ არის გაფრთხილების აღრიცხვის ერთიანი 

ელექტრონული სისტემით, ყველა ასეთი განაცხადი სადგურის მორიგის მიერ იწერება გსა-46 

ფორმის გასინჯვის ჟურნალში, ხოლო მათი გაცემა სადგურის მორიგის მიერ მატარებლებზე და 

სალოკომოტივო ბრიგადებზე წარმოებს ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული, სამატარებლო 

დისპეტჩერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის უბნებზე, განაცხადი გაუთვალისწინებელი 

გაფრთხილებების შესახებ ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერის მიერ უნდა 

გადაეცეს სამატარებლო დისპეტჩერსაც, რომელიც ღებულობს ზომებს, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს მატარებლებისათვის (სალოკომოტივო ბრიგადებისათვის) გაფრთხილებების გაცემა. 

5.2. გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურის მორიგე მიღებული განაცხადის ან მეზობელი 

სადგურის მორიგის შეტყობინების საფუძველზე მოვალეა პირველ რიგში შეატყობინოს კავშირის 

ნებისმიერი საშუალებით გადასარბენზე მოძრავი მატარებლების მემანქანეებს, რომლებიც 

მოძრაობენ საშიში ადგილის მიმართულებით - კილომეტრი და სიფრთხილის გამოჩენის ზომები 

საშიში ადგილის გავლისას და დარწმუნდეს, რომ მემანქანეების მიერ შეტყობინება მიღებულია 

სწორად და მოახსენოს ამის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერს. ამ დროს მოახლოებაზე ან 

სადგურში ამ მიმართულებით მატარებლის არსებობისას გააჩეროს ის გასასვლელ (სამარშრუტო) 

შუქნიშანთან და გასცეს წერილობითი გაფრთხილება. 

 სამატარებლო დისპეტჩერი, რომელიც მიიღებს შეტყობინებას სადგურის მორიგისგან 

გაფრთხილების დანიშვნის შესახებ, გადასცემს გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურის და 

საჭიროების შემთხვევაში, აგრეთვე მოცემული სადისპეტჩერო უბნის სხვა სადგურის მორიგეებს 

რეგისტრირებულ ბრძანებას მატარებლებისათვის (სალოკომოტივო ბრიგადებისათვის) 

გაფრთხილების გაცემის წესის შესახებ. 

 ამასთან, გადასარბენის შემომსაზღვრელი სადგურების მორიგეები ვალდებულნი არიან 

გააკონტროლონ საშიში ადგილის მიმართულებით მოძრავ პირველ სამ მატარებელზე 

გაფრთხილების არსებობა. 

 სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის შეწყვეტისას გადასარბენის შემომსაზღვრელი 

სადგურის მორიგე მოვალეა გასცეს გაფრთხილებები საშიში ადგილის მიმართულებით მოძრავ 

ყველა მატარებელზე სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის აღდგენამდე, შემდგომ კი იმოქმედოს 

სამატარებლო დისპეტჩერის მითითების შესაბამისად. 

 მატარებლების მოძრაობისათვის საშიში, ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელისა და სხვა 

მოწყობილობების გაუთვალისწინებელი უწესივრობის აღმოფხვრის სამუშაოები, აგრეთვე 
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ამასთან დაკავშირებით  თვითმავალი სარელსო ტრანსპორტის და  ასაღები ერთეულების 

გადაადგილება უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ, უწესივრობის აღმოჩენისთანავე, სამუშაო 

ადგილის შეზღუდვის შემდეგ. გაფრთხილების დაწესების აუცილებლობისას, განაცხადები მათი 

გაცემის შესახებ ფორმდება ამ ინსტრუქციაში გათვალისწინებული წესით. 

5.3. სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანება გაფრთხილების გაცემის შესახებ 

გადაიცემა შემდეგი ფორმით: 

 „სადგურ ____ მორიგემ,   _______ გადასარბენის (სადგურის) _____ ლიანდაგზე (ისარზე)  

_____კმ-ის ___ პკ-ში დანიშნული გაფრთხილება (ნაჩვენები უნდა იყოს  გაფრთხილების 

შინაარსი) გაეცით №___ მატარებელზე (ლოკომოტივზე).“ 

შენიშვნა: ბრძანებაში ერთდროულად შესაძლებელია მიეთითოს რამდენიმე მატარებლის 

(ლოკომოტივის) ნომერი. 

5.4.  სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანებით გაფრთხილების 

გაცემის წესი უნდა ითვალისწინებდეს სადგურების მორიგეების მიერ  გაფრთხილების გაცემას  

მის სადისპეტჩერო უბანზე (უბნის სადგურებში) არსებულ ყველა იმ მატარებელსა და 

სალოკომოტივო ბრიგადაზე, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში, მეზობელი უბნების 

სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ მათ სადისპეტჩერო უბანზე (უბნის სადგურებში) არსებულ 

ყველა იმ სატვირთო მატარებელსა და სალოკომოტივო ბრიგადაზე, რომელიც გაფრთხილების 

მოქმედების დროის და ხანგრძლივობის, სალოკომოტივო ბრიგადების დარჩენილი სამუშაო 

დროის და დაგეგმილი სამატარებლო მუშაობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია  გაიგზავნონ 

საშიში ადგილის მიმართულებით.  

 ამასთან, იმ სადგურის მორიგე, სადაც განლაგებულია სალოკომოტივო ან მოსაბრუნებელი დეპო, 

ვალდებულია გააკონტროლოს საკონტროლო პოსტიდან გაფრთხილების დანიშვნის შემდეგ 

გამომავალ ლოკომოტივებზე გაცემულია  თუ არა ახალი გაფრთხილება და გასცეს გაფრთხილება 

მათზე პირველი ლოკომოტივის გამოჩენამდე, რომელსაც ახლად დანიშნული გაფრთხილება 

მიღებული აქვს დეპოში.   

 ლოკომოტივის სადგურში (არა სალოკომოტივო დეპოში) მიღების შემთხვევაში,  სალოკომოტივო 

ბრიგადა მუშაობის დაწყებამდე ვალდებულია სადგურის მორიგესთან გადაამოწმოს, ხომ არ არის 

დანიშნული ახალი გაფრთხილება და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მიიღოს ახალი 

გაფრთხილება სადგურის მორიგისგან ამ ინსტრუქციაში განსაზღვრული წესით.     

 სამგზავრო და საგარეუბნო მატარებლებზე, რომლებიც შემოდიან სადისპეტჩერო უბანზე და 

მოძრაობენ საშიში ადგილის მიმართულებით, ასეთი გაფრთხილება გაიცემა იმ სადისპეტჩერო 

უბნის შემომსაზღვრელ საუბნო სადგურში, რომელზეც დაწესდა გაფრთხილება, რაც 

მითითებული უნდა იყოს სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებაში.   
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5.5. სადგურის მორიგეების მიერ სალოკომოტივო ბრიგადებზე გაფრთხილების გაცემა ხდება 

მათთვის სალოკომოტივო დეპოში მიღებული გაფრთხილების ბლანკის ჩამორთმევის და 

სისტემიდან ამობეჭდილი იმ უბნის ახალი გაფრთხილების ბლანკის გადაცემით, რომელზეც 

დანიშნულია გაფრთხილება (სადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია). ასეთი წესით 

ჩამორთმეული გაფრთხილებები ინახება სადგურის უფროსთან სამი თვის განმავლობაში 

 ხოლო, სადაც ამის განხორციელება ტექნიკურად შეუძლებელია, სადგურის მორიგის მიერ 

გაფრთხილება ჩაიწერება ხელით, მემანქანესთან არსებულ გაფრთხილების ბლანკში. ამ 

შემთხვევაში, გაფრთხილებაში ცვლილების შეტანა დასტურდება სადგურის მორიგის 

ხელმოწერით და მოწმდება სადგურის შტემპელით. 

5.6. სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ მატარებელთა მოძრაობის შესრულებულ გრაფიკზე 

აღინიშნება ყველა იმ ლოკომოტივის და სამგზავრო მატარებლის ნომერი, რომლებზეც 

გაფრთხილება გაიცა სადგურის მორიგეების მიერ. 

5.7. ნებისმიერი პირისაგან განცხადების მიღებისას, გადასარბენზე ან სადგურში მის მიერ 

შემჩნეული ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის, ნაგებობათა და მოწყობილობათა უწესივრობის 

შესახებ, სადგურის მორიგე მოვალეა ჩაწეროს ის გასინჯვის ჟურნალში და დაუყოვნებლივ 

აცნობოს სამატარებლო დისპეტჩერს, მეზობელი სადგურის მორიგეს, მუშაკს, რომელიც 

ემსახურება ამ მოწყობილობებს (რკინიგზის ოსტატს, სცბ-ს ელექტრომექანიკოსს, საკონტაქტო 

ქსელის ელექტრომექანიკოსს და სხვ.) და ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის 

დისპეტჩერს. 

 თუ ამგვარი უწესივრობა აღმოჩენილი იქნება გადასარბენზე მოძრავი ლოკომოტივის 

(ძრავავაგონიანი მატარებლის) მემანქანის მიერ, მაშინ ის მოვალეა შეამციროს სიჩქარე, 

აუცილებლობისას კი გააჩეროს მატარებელი, განუცხადოს ამის შესახებ სამატარებლო 

რადიოკავშირით (ან მის ხელთ არსებული კავშირის სხვა საშუალებებით) მის კვალდაკვალ 

მოძრავი მატარებლების მემანქანეებს, უახლოესი სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო 

დისპეტჩერს, უჩვენოს უწესივრობის ხასიათი და ადგილი (კილომეტრი), რომელზეც ეს 

უწესივრობა იქნა აღმოჩენილი. 

 თუ სადგურის მორიგის მიერ მიღებული განცხადება (მემანქანის ან სხვა პირისაგან) მოწმობს 

მატარებლების ნორმალური მოძრაობისათვის დაბრკოლების არსებობას, მაშინ იგი ვალდებულია 

მიიღოს ზომები გადასარბენზე მოძრავი მატარებლების მემანქანეებისათის აღნიშნული 

განცხადების გადაცემისათვის. თუ განცხადების შინაარსი მოწმობს მატარებლების მოძრაობის 

შეუძლებლობას - აიკრძალოს მათი შემდგომი მოძრაობა დაბრკოლების აღმოფხვრის 

შეტყობინების მიღებამდე. სადგურის მორიგემ არ უნდა დაუცადოს გადასარბენის (ლიანდაგის) 

დაკეტვის ბრძანებას და მოვალეა აგრეთვე გადასცეს მეზობელი სადგურის მორიგეს მითითება  
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სხვა მატარებლების გადასარბენზე გაგზავნის აკრძალვის შესახებ. გადასარბენზე მყოფი 

ლოკომოტივების მემანქანეები მიღებული შეტყობინების შესაბამისად ვალდებულნი არიან 

გაიარონ საშიში ადგილი განსაკუთრებული სიფხიზლით, აუცილებლობისას შემცირებული 

სიჩქარით და გაჩერებისათვის მზადყოფნით ან გააჩერონ მატარებელი და განაახლონ მოძრაობა 

მხოლოდ დაბრკოლების აღმოფხვრის შესახებ შეტყობინების მიღების შემდეგ. 

 იმ გადასარბენზე, რომლიდანაც მიღებულია განცხადება ნორმალური მოძრაობისათვის 

დაბრკოლების არსებობის შესახებ, პირველი მატარებელი შეიძლება გაგზავნილი იქნეს მხოლოდ 

გზის ოსტატის, ან თუ ის არ არის, ლიანდაგის ბრიგადირის, საკონტაქტო ქსელის დაზიანებისას - 

საკონტაქტო ქსელის ელექტრომონტიორის მიერ გაცილებით. ამ მატარებლის მემანქანეს უნდა 

მიეცეს წერილობითი გაფრთხილება - გაფრთხილების ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური 

ყვითელი ზოლით (ფორმა გსა-61). გაფრთხილებაში ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ მატარებელი 

გაჩერდეს უწესივრობის აღმოჩენის ადგილის წინამდებარე კილომეტრის ფარგლებში და 

შემდგომში იმოძრაოს მატარებლის გამცილებლის ან საშიში ადგილის რაიონში მყოფი მუშაკის 

მითითებით. 

 თუ გადასარბენზე იმყოფება გზის ოსტატი, ლიანდაგის ბრიგადირი, საკონტაქტო ქსელის და 

სცბ-ს მოწყობილობების მომსახურე მუშაკი და ცნობილია მათი ადგილსამყოფელი, მემანქანეს 

ეძლევა აგრეთვე გაფრთხილება გააჩეროს მატარებელი ამ მუშაკების მატარებელზე ასასვლელად 

და საშიშ ადგილამდე გასაცილებლად. 

 მატარებლის გამცილებელი მუშაკი ადგენს შემდეგი მატარებლების გატარების წესს, 

აუცილებლობის შემთხვევაში კი ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით აძლევს 

მატარებლებისათვის გაფრთხილების გაცემის განაცხადს.  

5.8. გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც სისტემის ან ტექნიკური საშუალებების მწყობრიდან 

გამოსვლის გამო სალოკომოტივო დეპოებში გაფრთხილების ბლანკის ამობეჭდვა ვერ ხერხდება, 

სალოკომოტივო ბრიგადებზე სისტემიდან ამობეჭდილი გაფრთხილების ბლანკები (ფორმა გსა-

61ე) გაიცემა დეპოდან ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის) გამოსვლის 

შემდეგ სადგურის მორიგის მიერ.  

 იმ შემთხვევებში, როდესაც სისტემიდან გაფრთხილების ბლანკის ამობეჭდვა სალოკომოტივო 

ბრიგადებზე გასაცემად სადგურებშიც შეუძლებელია, დეპოდან გაფრთხილების გარეშე გამოსულ 

სალოკომოტივო ბრიგადებზე დროებითი გაფრთხილებების გაცემა ხდება სადგურის მორიგის 

მიერ გაფრთხილების ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური ყვითელი ზოლით (ფორმა გსა-61), 

რომელიც ივსება ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერის მიერ გადაცემული 

ნუსხის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში, სალოკომოტივო ბრიგადაზე გაფრთხილება 

შესაძლებელია გაიცეს მხოლოდ ერთი - მატარებლის მსვლელობის მიმართულებით. გასაგზავნი 

მატარებლის ნომერი გაფრთხილების ბლანკში აღინიშნება მემანქანისათვის ან მისი 

თანაშემწისათვის გაცემის წინ. 
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გაფრთხილება თეთრი ფერის ბლანკის სახით დიაგონალური ყვითელი ზოლით ხელმოწერილი 

უნდა იყოს სადგურის, პარკის, პოსტის მორიგის მიერ და ეძლევა ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი 

მატარებლის) მემანქანეს ან მის თანაშემწეს ხელმოწერით პირადად სადგურის (პოსტის, პარკის) 

მორიგის მიერ ან მისი დავალებით ოპერატორის, სადგურის ტექნოლოგიური ცენტრის მუშაკის, 

საისრე პოსტის მორიგის, სიგნალისტის ან სხვა მუშაკის მიერ. თუ გაფრთხილება გადაეცემა 

მემანქანის თანაშემწეს, მაშინ ეს უკანასკნელი მოვალეა დაუყოვნებლივ გადასცეს ის მემანქანეს, 

მემანქანემ კი თავის მხრივ უნდა შეუმოწმოს თანაშემწეს, იყო თუ არა გაცემული გაფრთხილება. 

 ლოკომოტივის მემანქანისათვის გაფრთხილების გადაცემის წესი ნაჩვენები უნდა იყოს 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

 სისტემის მუშაობის შეფერხების შემთხვევაში, დეპოს (სადგურის) მორიგე ვალდებულია ამის 

შესახებ შეატყობინოს სამატარებლო დისპეტჩერს და სისტემის მომსახურე მუშაკს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

გაფრთხილების აღრიცხვისა და გაცემის ინსტრუქციის დანართები 

დანართი  1: 

გსა-61 ფორმის გაფრთხილების ბლანკის შევსების განმარტებები : 

 1-ლ სვეტში მატარებლის სვლის მიმართულებით, თანამიმდევრული წესით ჩაიწერება 

კილომეტრები (პიკეტები) ან სადგურები (ლიანდაგის ნომერი, ისრის მომერი), რომელზეც დაწესებულია 

გაფრთხილება. 

 მე-2 სვეტში აღინიშნება გაფრთხილებების მოქმედების დრო. თუ გაფრთხილების მოქმედება 

განისაზღვრება გარკვეული ვადით, მაშინ შესაბამისი კილომეტრის პირდაპირ იწერება მოქმედების 

საათები. მაგალითად: 8-16, რაც მიუთითებს გაფრთხილების მოქმედებას პერიოდში 8-დან 16 საათამდე. 

გაუქმებამდე დაწესებული გაფრთხილებებისათვის ბლანკში შესაბამისი კილომეტრის პირდაპირ 

ჩაწერილი უნდა უნდა იყოს „გაუქმ-დე“ (გაუქმებამდე). 

 მე-3 სვეტში შესაბამისი კილომეტრის, პიკეტის, ლიანდაგის ნომრის, ისრის ნომრის პირდაპირ 

ჩაიწერება გაფრთხილებით დაწესებული მატარებლის მოძრაობის სიჩქარე ამ კილომეტრზე, სადგურის 

ლიანდაგებზე, ისრებზე. 

 მე-4 სვეტში შესაბამისი კილომეტრის, პიკეტის და სხვათა გასწვრივ, სადაც გათვალისწინებულია 

წითელი სიგნალების დაყენება, კეთდება აღნიშვნები მატარებლის მოძრაობის წესის შესახებ იმ 

შემთხვევებში, როდესაც წითელი სიგნალი არ იქნება. თუ წითელი სიგნალის არარსებობისას მატარებელს 

ნება ეძლევა იაროს დაწესებული სიჩქარით, მაშინ აღნიშვნა კეთდება სიტყვით „დაწეს“; თუ წითელი 

სიგნალის არარსებობისას მატარებელმა უნდა იაროს შემცირებული სიჩქარით, მაშინ იწერება ამ სიჩქარის 

ციფრი, მაგალითად, „25“. 

თუ გაფრთხილება დაკავშირებული არ არის რომელიმე გადასარბენთან, მაშინ ის ჩაიწერება ბლანკის 

სუფთა კიდეზე იმ კილომეტრების დაბლა, რომლებზეც საჭიროა გაჩერება ან სიჩქარის შეზღუდვა, 

მაგალითად: მატარებელში ჩართულია -------- (მოძრავი ერთეულის დასახელება) მაქსიმალური სიჩქარე ---

კმ/სთ. 

 მე-5 სვეტში აღინიშნება უბანზე მატარებლის მოძრაობის სხვა განსაკუთრებული პირობები. 
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თეთრი ფერის ბლანკი ერთი ყვითელი ზოლით (გსა-61) 
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დანართი 2 

 

გსა-61ე 
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დანართი 3 

გადამცემი და გამომტანი ელმავლების სალოკომოტივო ბრიგადებზე, ბრიგადის სამუშაოდ გასვლის წინ  

უნდა გაიცეს გაფრთხილების ბლანკი (გსა-61ე) შემდეგი უბნებისთვის: 

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა:  

1. თბ.საკვანძო - სადახლოს უბნის გაფრთხილების ბლანკში აისახება აგრეთვე სადგურ თბილისი-

მახარისხებელში და მარნეული-კაზრეთის გადასარბენზე არსებული გაფრთხილებები; 

2. თბილისი მახარისხებელი-ვაზიანის   უბნის გაფრთხილების ბლანკში აისახება აგრეთვე სადგურ 

თბილისი-საკვანძოში არსებული გაფრთხილებები; 

3. სამტრედია I-ზესტაფონის უბნის გაფრთხილების ბლანკში აისახება აგრეთვე რიონი-ქუთაისი I-ის 

და ბროწეულა-ქუთაისი II-ის გადასარბენებზე არსებული გაფრთხილებები; 

4. სამტრედია II-ბათუმის უბნის გაფრთხილების ბლანკში აისახება აგრეთვე ნატანები-ოზურგეთის 

გადასარბენზე არსებული გაფრთხილებები; 

5. სამტრედია II-ფოთის  უბნის გაფრთხილების ბლანკში აისახება აგრეთვე კოლხეთი-ფართოწყალის 

გადასარბენზე არსებული გაფრთხილებები.   
 

 

სალოკომოტივო დეპო უბანი 

თბილისი-მახარისხებლის 

სალოკომოტივო დეპო 

1. ზაჰესი-ბეიუკ კიასიკი 

2. თბ.საკვანძო - სადახლო  

3. თბ. მახარისხებელი-ვაზიანი 

გურჯაანის 

სალოკომოტივო დეპო 
1. გურჯაანი-დედოფლისწყარო-კაჭრეთი 

ხაშურის სალოკომოტივო 

დეპო 

1. ხაშური-ზესტაფონი 

2. ხაშური-ვალე 

ზესტაფონის 

მოსაბრუნებელი დეპო 

1. ზესტაფონი-საჩხერე 

2. სამტრედია I-ზესტაფონი  

ქუთაისის 

მოსაბრუნებელი დეპო 

1. ქუთაისი I - ტყიბული 

2. სამტრედია I-ზესტაფონი  

3. სამტრედია II-ბათუმი  

4. სამტრედია II-ფოთი 

5. სენაკი-ზუგდიდი 

სამტრედიის 

სალოკომოტივო დეპო 

1. სამტრედია II-ბათუმი 

2. სამტრედია II-ფოთი 

3. სამტრედია I-ზესტაფონი 

4. სენაკი-ზუგდიდი 

ბათუმის მოსაბრუნებელი 

დეპო 

1. სამტრედია II-ბათუმი 

2. სამტრედია II-ფოთი 

3. სამტრედია I-ზესტაფონი 

4. სენაკი-ზუგდიდი 
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                             თავი 13               

სადგურებში მატარებლების მიღების, გაგზავნისა და მანევრების წარმოების 

წესი სცბ-ს მოწყობილობათა ნორმალური მუშაობის დარღვევის 

                              პირობებში        

13.1. სცბ-ს საკონტროლო ხელსაწყოების ნორმალური ჩვენებიდან რაიმე გადახრების 

წარმოქმნისას სადგურის მორიგემ, უპირველეს ყოვლისა უნდა გასინჯოს არის თუ არა ეს 

გადახრები შემდეგი დარღვევების შედეგი: 

ა) ვაგონების წასვლის, მოძრავი ერთეულების თვითნებური გამოსვლის, ისრის გაჭრის, 

მოძრავი შემადგენლობის რელსიდან ჩავარდნის; 

ბ) ხომ არ არის იგი გამოწვეული მისი (სადგურის მორიგის) ან სხვა მუშაკების არასწორი 

მოქმედებით. 

ამასთან აუცილებლად დამატებით უნდა გაისინჯოს:  

ნამდვილად  თავისუფალია თუ არა მისაღები ლიანდაგი და იზოლირებული უბნები 

მატარებლის მოსალოდნელი მსვლელობის მარშრუტზე; 

არის თუ არა მარშრუტში შემავალი ყველა ისრის, მათ შორის დამცავი ისრების მდგომარეობის 

კონტროლი და სწორად არიან თუ არა ისინი დაყენებული; 

ხომ არ რჩება საჭირო მარშრუტში შემავალი ლიანდაგი და ისრები ჩაკეტილი სხვა 

მარშრუტებში; 

ხომ არ არის გამოღებული აპარატიდან კვერთხ-გასაღები და სწორად არის თუ არა ჩადებული 

ის აპარატში; 

მოწყობილობების მუშაობაში წარმოქმნილ დარღვევებთან დაკავშირებით ხომ არ დარჩა 

ჩართული სადგურის საზღვრებში განლაგებულ გადასასვლელზე შემომზღუდავი შუქნიშანი ან 

მატარებლების შემადგენლობების ცენტრალიზებული შეზღუდვის სიგნალი და სხვა; 

შეესაბამება თუ არა გამზადებული მარშრუტი მატარებლების მსვლელობის მიმართულებასა 

და დაყენებული ბლოკირების მიმართულებას; 

ხომ არ არის დაშვებული რაიმე სხვა შეცდომები სცბ-ს მოწყობილობების ხმარების დროს. 
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13.2. დაადგინა რა სცბ-ს მოწყობილობების უწესივრობების არსებობა, სადგურის მორიგე 

მოვალეა დაუყოვნებლივ გააკეთოს ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში სცბ-ს მოწყობილობების 

უწესივრობის შესახებ და შეატყობინოს ამის შესახებ ელექტრომექანიკოსს ან სცბ-სა და 

კავშირგაბმულობის დისტანციის მორიგე ინჟინერს. 

უწესივრობის აღმოფხვრამდე, დადგენილი წესით მოწყობილობათა მუშაობის შემოწმებასა და 

სცბ-ს ელექტრომექანიკოსისა და სხვა მონაწილე სამსახურების მუშაკების მიერ გასინჯვის 

ჟურნალში ჩაწერამდე, სადგურის მორიგეს, სამატარებლო მდგომარეობის მიუხედავად, 

ეკრძალება უწესივრო მოწყობილობებით  სარგებლობა (გააღოს შესასვლელი, გასასვლელი, 

სამარშრუტო და სამანევრო შუქნიშნები, გადაიყვანოს ისრები, გაატაროს მოძრავი შემადგენლობა 

- იხელმძღვანელოს რა უწესივრო მოწყობილობების საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენებებით), 

მათ შორის მაშინაც, თუ ასეთ ჩაწერამდე განახლდება იზოლირებული სექციების სითავისუფლის 

ან დაკავებულობის, ცენტრალიზებული ისრების მდგომარეობის კონტროლი ან მოხდება 

ჩვენებების სხვა ცვლილებები მართვის პულტზე. 

13.3. უწესივრობების ხასიათთან დაკავშირებით სადგურის მორიგემ ელექტრომექანიკოსის 

მოსვლამდე უნდა გამოიყენოს მის განკარგულებაში არსებული ყველა საშუალება სცბ-ს 

მოწყობილობების ნორმალური მოქმედების მიზეზების გამოსარკვევად ლიანდაგებისა და 

ისრების გარეგანი გასინჯვით. მაგალითად შეამოწმოს:  

ლიანდაგისა და საისრე იზოლირებული უბნის დაკავებულობის გამოჩენისას (ჩვენებისას) - 

ხომ არ არის ჩაკეტილი საისრე წრედი გარეშე საგნით ან ხომ არ არის ეს გამოწვეული ვაგონების 

თვითნებური ამოძრავებით, ან ლოკომოტივის თვითნებური გამოვლით იზოლირებულ უბანზე;  

თუ ისარი არ გადადის მართვის პულტიდან, ხომ არ მოხვდა რაიმე საგანი ჩარჩორელსსა და 

კალამს შორის. 

თუ ასეთი გარეგანი შემოწმების შემდეგ დადგენილი იქნება და აღმოიფხვრება 

მოწყობილობების ნორმალური მოქმედების დარღვევის მიზეზები, სადგურის მორიგეს ნება 

ეძლევა განაახლოს მოწყობილობებით სარგებლობა. ამასთან საისრე იზოლირებული უბნის იმ 

მოძრავი შემადგენლობიდან განთავისუფლების შემდეგ, რომელიც თვითნებურად მოხვდა 

მასსზე, საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენების მიუხედავად, სადგურის მორიგე მოვალეა 

გასინჯოს საისრე კალმების მდგომარეობის სისწორე და მუშა კალმის ჩარჩორელსთან მიბჯენის 

სიმჭიდროვე. მოწყობილობების ნორმალური მოქმედების დარღვევის მიზეზებისა და მათი 

აღმოფხვრის შესახებ სადგურის მორიგე აკეთებს ჩანაწერს გასინჯვის ჟურნალის უკანასკნელ 

სვეტში. 
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13.4. თუ გარეგანი გასინჯვით სცბ-ს მოწყობილობების ნორმალური მოქმედების დარღვევის 

მიზეზი არ არის აღმოჩენილი და აღმოფხვრილი, ელექტრომექანიკოსის მოსვლამდე და 

დაზიანების აღმოფხვრამდე სადგურის მორიგემ უნდა მიიღოს და გაგზავნოს მატარებლები და 

აწარმოოს სამანევრო გადაადგილებები, ამასთან გასინჯოს თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი, 

აგრეთვე ისრები და მატარებლის  მისაღების და გასაგზავნი მარშრუტები, ასეთი 

შემთხვევებისათვის სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში გათვალისწინებული წესით, 

ამ ინსტრუქციის 13.1 პუნქტის შესაბამისად ცენტრალიზაციის აპარატით სარგებლობა ამ 

შემთხვევაში აკრძალულია. 

13.5.  თუ მართვის აპარატზე საკონტროლო ხელსაწყო უჩვენებს საისრე, იზოლირებული 

უბნების დაკავებულობას, ასეთი ისრის თითოეული გადაყვანის წინ სადგურის მორიგე 

ვალდებულია დარწმუნდეს, თავისუფალია თუ არა იგი მოძრავი შემადგენლობისაგან და 

მოსაზღვრე ლიანდაგებიდან გასასვლელის არსებობაში სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი 

აქტით დადგენილი წესების შესაბამისად. თუ დადგინდა, რომ საისრე იზოლირებული უბნები 

(უბანი) უჩვენებს ყალბ დაკავებულობას, შესაბამისი ისრები (ისარი) გადაყვანილი უნდა იქნეს 

დამხმარე ღილაკის საშუალებით, რომლისგანაც პლომბის აწყვეტის შესახებ სადგურის მორიგემ 

უნდა გააკეთოს სათანადო ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში. 

13.6. მისაღები ლიანდაგის დაკავებულობის ჩვენებისას, სადგურის მორიგე მატარებლის 

მიღების წინ ვალდებულია პირადად ან შესაბამისი მუშაკების მეშვეობით დარწმუნდეს, რომ 

მოძრავი შემადგენლობისაგან ლიანდაგი თავისუფალია. მატარებლების მიღება ასეთ 

ლიანდაგებზე უნდა წარმოებდეს შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებით. 

13.7. თუ სადგურის მორიგემ შეამჩნია, რომ სადგურის ლიანდაგის, საისრე ან უისრო უბნის, 

დაშორების პირველი ბლოკ-უბნის ფაქტობროვი დაკავებისას საკონტროლო მოწყობილობები 

მართვის აპარატზე აჩვენებს მათ სითავისუფლეს (ყალბს), იგი მოვალეა: დაუყოვნებლივ გააკეთოს 

ამის შესახებ ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში და გამოიძახოს სცბ-ს ელექტრომექანიკოსი; 

თუ შუქნიშნები ჩართულია ავტომოქმედებისათვის, გამოირთოს ავტომოქმედებიდან და 

გადავიდეს მათ ინდივიდუალურ მართვაზე. 

უწესივრობის აღმოფხვრამდე სადგურის მორიგეს ეძლევა უფლება: 

დააყენოს მატარებლების მიღების, გაგზავნისა და სამანევრო გადაადგილებების მარშრუტები 

მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება პირადად ან სადგურის სხვა მუშაკის მეშვეობით, რომ 

მოძრავი შემადგენლობისაგან იზოლირებული უბანი თავისუფალია; 

მატარებლების მიღება, გაგზავნა და სამანევრო გადაადგილებები აწარმოოს შუქნიშნების 

ამკრძალავი ჩვენებისას სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში დადგენილი წესით. 
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სცბ-ს ელექტრომექანიკოსი მოსვლისთანავე მოვალეა აღმოფხვრას უწესივრობა, თუ ეს 

შეუძლებელია, გამორთოს უბანი სიგნალების ხმარების შეუნარჩუნებლად. 

13.8. თუ მართვის პულტზე არ არის ცენტრალიზებული  ისრის მდგომარეობის კონტროლი, 

მაშინ მისი წესივრულობა და მისაღებ-გასაგზავნ მარშრუტში სწორად დაყენება გასინჯული უნდა 

იქნეს ადგილზე (პირადად სადგურის მორიგის, ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორის, 

სიგნალისტის მიერ). გარდა ამისა, ასეთი ისარი ჩაკეტილი უნდა იყოს ზესადებითა და 

ჩამოსაკიდი კლიტით, მის ელექტროამძრავზე კი უნდა გამოირთოს ბლოკ-კონტაქტი. ჩაკეტილი 

ისრის გასაღები უნდა ინახებოდეს სადგურის მორიგესთან ან სხვა მუშაკთან სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტის თანახმად. 

ასეთ ისარზე მატარებლების მოძრაობა წარმოებს შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას 

უწესივრობის აღმოფხვრამდე. იმ მარშრუტებში, რომლებშიც ისარი შედის იმ მდგომარეობით, 

რომელსაც აქვს კონტროლი მართვის პულტზე, მატარებლების გატარება შეიძლება შესაბამისი 

შუქნიშნების ნებადამრთველი ჩვენებით. 

თუ მატარებლის (სამანევრო შემადგენლობის) მოძრაობისას მართვის პულტზე მარშრუტში 

შემავალი რომელიმე ცენტრალიზებული ისრის მდგომარეობის კონტროლი დაიკარგა, სადგურის 

მორიგემ (ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორმა) უნდა მიიღოს ზომები მოძრავი მატარებლის 

(სამანევრო შემადგენლობის) გასაჩერებლად. (13.12 პუნქტში დაბრუნება) 

13.9. თუ ისარი არ გადადის მართვის პულტიდან, მაშინ მისი გარეგანი შემოწმების შემდეგ 

ელექტრომექანიკოსის მოსვლამდე სადგურის მორიგემ სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით 

შეიძლება გადაიყვანოს ისარი ხელით მართვაზე (ყურბელით). ისრის გადაყვანა ყურბელით 

ხორციელდება სადგურის მორიგის, ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორის, სიგნალისტის ან   

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტში ნაჩვენები გადაზიდვის სამსახურის სხვა მუშაკის მიერ ამ 

ინსტრუქციის მოთხოვნების ზუსტი დაცვით. ამ მუშაკების მოხსენებით სადგურის 

მორიგე რწმუნდება ისრის სწორ დაყენებაში შესაბამის მარშრუტში. ისრის ყურბელით გადაყვანის 

შემდეგ მისი მდგომარეობის კონტროლის მიღების მიზნით აუცილებელია პულტზე შესრულდეს 

ისრის გადაყვანასთან  დაკავშირებული შესაბამისი ოპერაციები: შემობრუნებულ იქნას საისრე 

სახელური (დავაწვეთ თითით ამ ისრის შესაბამისი მდგომარეობის ღილაკს); თუ იზოლირებული 

უბანი, რომელშიც შედის ეს ისარი, აჩვენებს ყალბ დაკავებას, მაშინ ისრის სითავისუფლის 

გასინჯვის შემდეგ მოსაზღვრე ლიანდაგებზე გასავლის არსებობისას, დამატებით აიხსნას პლომბა 

ისრის დამხმარე გადაყვანის ღილაკიდან და დავაწვეთ თითით (აუცილებლობისას მარშრუტის 

ხელოვნურად დაშლის ღილაკზეც). ამასთან თუ მართვის პულტზე ისრის ყურბელით გადაყვანის 

შემდეგ აღდგენილი იქნება მისი მდგომარეობისა და სითავისუფლის კონტროლი, მაშინ 

მატარებლის მიღება, გაგზავნა და სამანევრო გადაადგილება ხორციელდება შესაბამისი 

შუქნიშნების ნებადამრთველი ჩვენებით. 
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13.10. თუ შესასვლელი (სამარშრუტო)  შუქნიშნის ნებადამრთველი  ჩვენება თვითნებურად 

შიცვლება ამკრძალავით, სადგურის მორიგე მოვალეა მართვის მოწყობილობების ჩვენებით 

დამატებით დარწმუნდეს ისრების მარშრუტში დაყენების სისწორეში, გასინჯოს თავისუფალია 

თუ არა იზოლირებული უბანი და მისაღები ლიანდაგი, რის შემდეგაც ხელახლა გააღოს 

შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშანი. თუ შუქნიშანი გაიღო, მაშინ მისი ხმარება შეიძლება 

შემდგომშიც. სიგნალის თვითნებური დაკეტვის შემთხვევაში სადგურის მორიგემ უნდა გააკეთოს 

ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში და ამის შესახებ  აცნობოს ელექტრომექანიკოსს. ასევე იქცევა 

სადგურის მორიგე ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენზე მატარებლის გაგზავნისას  

გასასვლელი შუქნიშნის თვითნებურად დაკეტვის შემთხვევაშიც. ამასთან შუქნიშნის მეორეჯერ 

გაღების წინ აუცილებელია შემოწმდეს, თავისუფალია თუ არა ამ მიმართულებით მიმავალი 

მატარებლებისგან პირველი ბლოკ-უბანი, ხოლო ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე და ორმხრივი 

ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან გადასარბენებზე, გარდა ამისა-თავისუფალია თუ 

არა გადასარბენი (გადასარბენის ლიანდაგი) შემხვედრი მატარებლებისაგან. 

თუ ისრების სწორი მდგომარეობის, იზოლირებული უბნებისა და მისაღები ლიანდაგის 

სითავისუფლისას (რომელიც ისინჯება საკონტროლო მოწყობილობების ჩვენებით) შესასვლელი 

(სამარშრუტო) შუქნიშნის თვითნებური დაკეტვის შემდეგ ხელმეორედ შუქნიშანი არ იღება, მაშინ 

უწესივრობის აღმოჩენამდე და აღმოფხვრამდე მატარებელი მიღებული უნდა იქნეს ამ შუქნიშნის 

ამკრძალავი ჩვენებისას ამ ინსტრუქციით და სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით 

გათვალისწინებული წესით მარშრუტის შემოწმებით. ანალოგიურად უნდა მოიქცეს სადგურის 

მორიგე გასასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის თვითნებური დაკეტვისა და მეორეჯერ გაღების 

შეუძლებლობისას, სადგურის მორიგემ უნდა იხელმძღვანელოს ავტობლოკირებიან 

გადასარბენზე ამ ინსტრუქციის  და  პუნქტების, ნახევრადავტომატური 

ბლოკირებისას კი  მოთხოვნების შესაბამისად. 

13.11. საგასაღებო დამოკიდებულებით აღჭურვილ ისარზე საკონტროლო კლიტის 

უწესივრობისას სცბ-ს ელექტრომექანიკოსი (მონტიორი) ხსნის მას შესაკეთებლად. 

მატარებლების მიღება და გაგზავნა, აგრეთვე სამანევრო გადაადგილება იმ მარშრუტებით, 

რომლებშიც შედის ეს ისარი, შეიძლება განხორციელდეს შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას. 

მატარებლების მოძრაობისას სიგნალების ხმარების შეუნარჩუნებლად ისარი იკეტება 

ზესადებით და ჩამოსაკიდი კლიტით. ამასთან საისრე საკონტროლო კლიტის გასაღებს სცბ-ს 

ელექტრომექანიკოსი (მონტიორი) იტოვებს თავისთან. 

სამანევრო შემადგენლობების მოძრაობისას ასეთი ისარი იკეტება ზესადებით. 
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13.12. ელექტრული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში მოსაწვევი სიგნალით ან 

შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას შესაბამისი ნებართვით მატარებლის მიღებისა და გაგზავნის 

წინ სადგურის მორიგე მოსაწვევი სიგნალის ღილაკზე თითის დაჭერამდე ან მატარებლის 

მიღების ან გაგზავნისათვის ნებართვის გაცემამდე მოვალეა: 

ა) საისრე სახელურები (ღილაკები) დააყენოს მარშრუტში ისრების მდგომარეობის 

შესაბამისად და დარწმუნდეს საკონტროლო მოწყობილობებით მარშრუტის სწორ გამზადებაში. 

მარშრუტში შემავალი და დამცავი ისრების ყველა საისრე სახელურზე (ღილაკზე) ჩამოაცვას 

წითელი ხუფი. 

იმ ისრების დაყენებისა და ჩაკეტვის სისწორე, რომელთა მდგომარების კონტროლი ტაბლოზე 

არ არის, ხორციელდება ამ ინსტრუქციის 13.8 პუნქტის შესაბამისად. დამოკიდებულების ყუთით 

ელექტრული ცენტრალიზაციისას, ისრები მარშრუტში, გარდა ამისა , იკეტება სამარშრუტო-

სასიგნალო სახელურის მობრუნებით. 

მარშრუტის გამზადებისა და ისრების მდგომარეობის შემოწმების შემდეგ უნდა გაისინჯოს, 

თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი მატარებლის მსვლელობის მარშრუტზე (პირადად სადგურის 

მორიგის ან მისი მითითებით სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით დადგენილი სხვა 

მუშაკის მიერ), აგრეთვე თავისუფალია თუ არა მარშრუტში შემავალი, არაგაბარიტული უბნის 

მეზობელი, იზოლირებული უბნები; 

ბ) სამანევრო მარშრუტების არსებობისას, მატარებლის მიღების ან გაგზავნის შესაბამისი 

მარშრუტი აკრიბოს სამანევრო მარშრუტებიდან სამანევრო შუქნიშნების გაღებით. ამასთან 

ინდივიდუალური მართვის საისრე სახელურები (ღილაკები) (სამარშრუტო ცენტრალიზაციისას) 

დააყენოს მარშრუტში ისრების მდგომარეობის შესაბამისობაში და ჩამოაცვას მათ წითელი 

ხუფები. თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი მატარებლის მსვლელობის მარშრუტში მოწმდება 

მართვის პულტზე თეთრი განათებული ზოლით. თუ სამანევრო მარშრუტის დაყენების შემდეგ 

თეთრი ზოლი არ ინთება, თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი უნდა შემოწმდეს ამ ინსტრუქციის 

13.12 ა პუნქტში გათვალისწინებული წესით. 

ამ შემთხვევაში სამანევრო შუქნიშნების ახლოს გამვლელი მატარებლის მემანქანეები 

ხელმძღვანელობენ მხოლოდ მოსაწვევი სიგნალის ჩვენებით ან შესაბამისი ნებართვით, რომელიც 

გადაეცემა როგორც შესასვლელი, ისე გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებით გავლის  

უფლება. 

როდესაც შეუძლებელია მატარებლის მსვლელობის მარშრუტის შესაბამისად სამანევრო 

მარშრუტით ისრების გადაყვანა, მარშრუტის გამზადება ხდება ამ ინსრუქციის 13.12 ა პუნქტში 

გათვალისწინებული წესით. 
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 მარშრუტების გამზადების ასეთი წესი ვრცელდება იმ უბნებზეც, რომლებსაც არა აქვთ 

სამანევრო მარშრუტები; 

გ) კოდური მართვით ელექტრული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში ისრების 

გადაყვანა იმ მდგომარეობაში, რომელიც შეესაბამება მოცემულ მარშრუტს, წარმოებს მხოლოდ 

სათადარიგო (ადგილობრივი) მართვის პულტიდან, სახელურებზე წითელი ხუფების 

ჩამოკიდებით. მარშრუტში ისრების მდგომარეობის სისწორე მოწმდება სათადარიგო 

(ადგილობრივი) მართვის პულტზე საკონტროლო მოწყობილობებით, ხოლო თავისუფალია თუ 

არა ლიანდაგი კი პირადად სადგურის მორიგის ან მისი მითითებით სხვა მუშაკის მიერ. 

ცენტრალური პოსტის ტაბლოს ნაწილით სარგებლობა, რომელიც ეკუთვნის კოდური მართვის 

რაიონს, აკრძალულია. 

13.13. მიიღო რა მოწყობილობათა ნორმალური მუშაობის დარღვევის შეტყობინება, 

ელექტრომექანიკოსი მოვალეა განსაზღვროს, საჭიროა თუ არა გამოირთოს უწესივრო 

მოწყობილობა ცენტრალიზაციიდან (დამოკიდებულებიდან) და გააკეთოს ამის შესახებ 

შესაბამისი ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში. 

ელექტრომექანიკოსებს ეკრძალებათ: 

შეუდგნენ სადგურებში სცბ-ს მოწყობილობების უწესივრობების აღმოფხვრას სადგურის 

მორიგისათვის შეუტყობინებლად და გასინჯვის ჟურნალში ჩაუწერლად, გარდა,  ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესების 6.54 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამის სპეციალურ ინსტრუქციებში 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

შეკეთების დამთავრების ან უწესივრობების აღმოფხვრის შემდეგ მოწყობილობების 

ამოქმედება, რომელთა მუშაობა დროებით იყო შეწყვეტილი, მათ პრაქტიკულად გასინჯვამდე 

სადგურის მორიგესთან ან ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორთან ერთად, სანამ არ 

დარწმუნდებიან მოწყობილობათა წესივრულ მდგომარეობაში და აგრეთვე მართვის პულტზე 

საკონტროლო მოწყობილობების სწორ ჩვენებაში. 

13.14. იზოლირებული უბნების, ცენტრალიზებული ისრების, საკონტროლო საისრე 

კლიტეების ან სხვა მოწყობილობების გამორთვა სიგნალების ხმარების შეუნარჩუნებლად 

წარმოებს სცბ-ს ელექტრომექანიკოსის (საგასაღებო დამოკიდებულების მონტიორის) მიერ 

შემდეგი ვადით: 

8 საათამდე - სადგურის უფროსის, დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის უბნებზე კი - 

სამატარებლო დისპეტჩერის ნებართვით და სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

დისტანციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციის უფროსი ელექტრომექანიკოსის ან 

დისტანციის მორიგე ინჟინრის თანხმობით; 
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8 საათზე მეტი ვადით (5 დღე-ღამემდე) - რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსის ნებართვით; 

5 დღე-ღამეზე მეტი ვადით - რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის უბნებზე ისრების ან იზოლირებული უბნების გამორთვა 

უწესივრობის აღმოსაფხვრელად წარმოებს ყველა შემთხვევაში მხოლოდ სადგურის სათადარიგო 

მართვაზე გადაცემის შემდეგ. 

სცბ-ს მოწყობილობების გამორთვასთან დაკავშირებული გეგმიური სამუშაოები წარმოებს - 

რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ დამტკიცებული ყოველთვიური 

გრაფიკების შესაბამისად. ამასთან, მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად ინიშნება პასუხისმგებელი მუშაკი. 

ისრების (იზოლირებული უბნების) გამორთვისას, სადგურის მორიგის დასახმარებლად და 

მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მისი მოქმედების კონტროლის გასაწევად 

სადგურში უნდა იმყოფებოდეს სადგურის უფროსი ან მისი შემცვლელი პირი. 

ამ მოწყობილობების გამორთვისას, გამორთული მოწყობილობების მდგომარეობა და 

მარშრუტში ჩაკეტვის გასინჯვა უნდა წარმოებდეს განსაკუთრებით,  სადგურის ტექნიკურ-

განმკარგულებელ აქტში დადგენილი წესით. ასეთი გასინჯვის შემდეგ მატარებლების მიღება ან 

გაგზავნა ხორციელდება შესასვლელი, გასასვლელი ან სამარშრუტო შუქნიშნის ამკრძალავი 

ჩვენებისას. 

ისრების გადაყვანის ან მათზე რეგულირების სამუშაოების დამთავრების შემდეგ კალმები 

(კალამი) ჯვარედის მოსაბრუნებელი (მოძრავი გულარი) მაგრდება და იკეტება საჭირო 

მდგომარეობაში დადგენილი წესით, რაზედაც პასუხისმგებელი მუშაკი მოახსენებს სადგურის 

მორიგეს. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დამცავ, მათ რიცხვში შეწყვილებულ ისრებს 

(ლიანდაგიდან ლიანდაგზე გადასასვლელ ისრებს). ეს ისრები დაყენებული და ჩაკეტილი უნდა 

იყოს იმ მდგომარეობაში, რომელიც გამორიცხავს მოძრავი შემადგენლობის მარშრუტზე 

გამოსვლას. 

ყველა ნაჩვენები მოქმედების სწორად შესრულებაში სადგურის მუშაკისაგან მოხსენების (ან 

პირადად დარწმუნების) შემდეგ, სადგურის მორიგე აყენებს მართვის სახელურებს (ღილაკებს) 

ისრის ფაქტობრივ მდგომარეობასთან შესაბამისობაში და განაგრძობს მატარებლების მიღებასა და 

გაგზავნას. 
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13.15. იზოლირებული უბნების, ცენტრალიზებული ისრების, საკონტროლო საისრე 

კლიტეების და სხვა მოწყობილობების გამორთვისას მატარებლების მიღება და გაგზავნა 

წარმოების შესასვლელი ან გასასვლელი შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას. ამასთან 

ლიანდაგის სითავისუფლის, მარშრუტში თითოეული ისრის მდგომარეობასა და დაკეტვის 

შემოწმება ხდება ამ ინსტრუქციაში და ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში დადგენილი წესით. 

13.16. ისრის ან იზოლირებული უბნის გამორთვის თითოეული შემთხვევისას სცბ-ს 

ელექტრომექანიკოსმა სადგურის მორიგესთან ერთად საკონტროლო ხელსაწყოებით უნდა 

შეამოწმოს, გამორთულია თუ არა სწორედ ის მოწყობილობა, რომლის შესახებაც გაკეთებულია 

ჩანაწერი გასინჯვის ჟურნალში. 

ისრის ან იზოლირებული უბნის გამორთვის წინ სადგურის მორიგე ან მისი მითითებით 

ცენტრალიზებული პოსტის ოპერატორი მოვალეა ჩამოაცვას გამოსართველ იზოლირებულ 

უბანში შემავალი ისრის ან ისრების საისრე სახელურებზე (ღილაკებზე) წითელი ხუფი. 

გამორთვის წინ ცენტრალიზებული ისარი უნდა დამაგრდეს და ჩაიკეტოს შემდეგი წესით: 

თუ კალმები განცალკევდება ელექტროამძრავისაგან - ტიპიურ კავზე, ზესადებით და 

ჩამოსაკიდი კლიტით; 

თუ კალმები არ განცალკევდება ელექტროამძრავისაგან - ზესადებით და ჩამოსაკიდი 

კლიტით; 

 ჯვარედის მოძრავი გულარი მაგრდება სპეციალური მოწყობილობით და იკეტება ჩამოსაკიდი 

კლიტით. 

ისრის შეკეთებისას ან უწესივრობისას, როდესაც ირღვევა კალმებს შორის მექანიკური კავშირი 

(კალმების განცალკევება), მისი კალმები მაგრდება განსაზღვრულ მდგომარეობაში „სალიანდაგო 

სამუშაოების წარმოებისას მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ინსტრუქციის“ შესაბამისად, გარდა ამისა, მიჭერილი კალამი იკეტება ზესადებით და ჩამოსაკიდი 

კლიტით. 

შეწყვილებული ისრების გამორთვისას, ისარი, რომელზეც არ წარმოებს სარემონტო 

სამუშაოები, უნდა იქნეს დამცავ მდგომარეობაში და ჩაკეტილი უნდა იყოს ზესადებით და 

ჩამოსაკიდი კლიტით. 

დაკეტილი ისრების ან დაკეტილი შეწყვილებული ისრების გამორთვის მთელ პერიოდში 

გასაღები (გასაღებები) უნდა ინახებოდეს სადგურის მორიგესთან, მუშაკთან, რომელიც 

გამოყოფილია ისრის მოსამსახურებლად ან მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

დანიშნულ ხელმძღვანელთან. 
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       ისრის დამაგრება წარმოებს ლიანდაგის სამსახურის მუშაკების მიერ გასინჯვის ჟურნალში 

ჩაწერით ან შესაბამისი ტელეფონოგრამის გადაცემით. ისრის კალმების (ჯვარედის მოძრავი 

გულარის) საიმედო დამაგრებაში პასუხისმგებელია ლიანდაგის სამსახურის მუშაკი. ისრის 

ჩაკეტვა ზესადებით და ჩამოსაკიდი კლიტით ხდება გადაზიდვების სამსახურის მუშაკის მიერ, 

რომელიც პასუხისმგებელია სადგურის მორიგის მითითებით მოცემულ მარშრუტში ისრის  

სწორი დაყენებისა და ჩამოსაკიდი კლიტით საიმედო ჩაკეტვისათვის. მუშაობის დამთავრებისას 

ისრიდან სამაგრების მოხსნამდე სადგურის მორიგემ სცბ-ს ელექტრომექანიკოსთან ერთად უნდა 

გასინჯოს და დარწმუნდეს ისრის (მოძრავი გულარის) მდგომარეობის და საისრე სახელურის 

(შესაბამისი დაჭერილი ღილაკის) მდგომარეობის შესაბამისობაში და მართვის პულტზე 

კონტროლის არსებობაში.  

13.17. ამ თავში მოცემულია მხოლოდ სცბ-ს მოწყობილობების ნორმალური მუშაობის 

დარღვევისას მატარებლების მიღების, გაგზავნის და მანევრების წარმოების ძირითადი 

დებულებები. სცბ-ს მოწყობილობების გამორთვის და ჩართვის დეტალური წესი მათი 

უწესივრობის შემთხევაში ან გასინჯვისა და შეკეთებისას მოცემულია სცბ-ს მოწყობილობების 

შენახვისა და რემონტის სამუშაოების წარმოებისას მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ინსტრუქციაში. 

კალმების (მოძრავი გულარის) დამაგრება წარმოებს სალიანდაგო სამსახურის მუშაკის მიერ  

„სალიანდაგო სამუშაოების წარმოებისას მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ინსტრუქციის“ შესაბამისად, რის შესახებაც კეთდება ჩანაწერი გასინჯვის 

ჟურნალში. 
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                                             თავი 14                       სარჩევში დაბრუნება 

მატარებლების მოძრაობა დროით 

განსაზღვრით 

 14.1. მატარებლების მოძრაობა დროით განსაზღვრით (კვალდაკვალ) დაიშვება რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის ნებართვით, განსაკუთრებულ პირობებში, მოძრაობის რაოდენობის 

უეცარი მკვეთრი გადიდებისას. 

14.2. მატარებლების გაგზავნა დროით განსაზღვრით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 

ცალკეულ, გამტარობის უნარის მხრივ ლიმიტირებულ გადასარბენებზე, რომლებსაც აქვთ 

ხელსაყრელი გეგმისა და პროფილის ლიანდაგები, სიგნალების მხედველობა 

უზრუნველყოფილია არანაკლებ სამუხრუჭო მანძილზე და გადასარბენი აღჭურვილი არ არის 

ავტობლოკირებით ან ავტობლოკირებით აღჭურვილ გადასარბენებზე ბლოკირების 

მოწყობილობების ხანგრძლივი დაზიანების შემთხვევებში მატარებლების მოძრაობის კავშირის 

სატელეფონო საშუალებების დაწესების შემდეგ. 

 14.3. რკინიგზის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში დაწესებული უნდა იყოს გადასარბენები, 

სადაც ნებადართულია მატარებლების გაგზავნა დროით განსაზღვრით, აგრეთვე კვალდაკვალ 

გაგზავნილი მატარებლების მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარეები და გაგზავნილ მატარებლებს 

შორის დროის მინიმალური შუალედები. 

14.4. დროით განსაზღვრით მოძრაობის წესი, გადასარბენზე მიერთებულ მისასვლელ 

ლიანდაგებზე ვაგონების მიწოდების (გამოყვანის) შემთხვევაში, აგრეთვე გაგზავნილი 

მატარებლების მიყოლებით სამეურნეო მატარებლების მოძრაობისას, შემდგომი მათი გაგზავნის 

სადგურში დაბრუნებით დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსის მიერ რკინიგზის ხელმძღვანელობის სპეციალური მითითების მიღების შემდეგ. 

14.5. მატარებლების მოძრაობა დროით განსაზღვრით წესდება შესაბამისი გადასარბენის 

შემომსაზღვრელი სადგურებისათვის სამატარებლო დისპეტჩერის რეგისტრირებული ბრძანების 

გადაცემის შემდეგ. 
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14.6. მატარებლების დროით განსაზღვრით გაგზავნისას, პირველი მატარებლის მემანქანე უნდა 

მოძრაობდეს დაწესებული ნორმალური სიჩქარით. 

მეორე მატარებლის მემანქანეს უნდა მიჰყავდეს მატარებელი არა უმეტეს ამ 

შემთხვევებისათვის რკინიგზის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დაწესებული სიჩქარით, 

განსაკუთრებული სიფხიზლით და მზადყოფნით, დაუყონებლივ გაჩერდეს, თუ შემდგომი 

მოძრაობისათვის დაბრკოლება შეხვდება. 

14.7. აკრძალულია მატარებლის გაგზავნა დროით განსაზღვრით (კვალდაკვალ): 

ა) სამგზავროს, საფოსტო-საბარგოს, სატვირთო-სამგზავროს და სახალხოს, აგრეთვე 

მატარებლისა, რომელთა შემადგენლობაში არის ვაგონები I კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) და ცისტერნები თხევადი აირით. ამ მატარებლების კვალდაკვალ 

აგრეთვე არ დაიშვება სხვა მატარებლის გაგზავნა; 

ბ) ვაგონებით წინ მოძრაობისას; 

გ) თუ წინ მიმავალ მატარებელს გათვალისწინებული აქვს გადასარბენზე გაჩერება; 

დ) ნისლის, ქარბუქის ან სხვა არახელსაყრელი პირობებისას, როდესაც უარესდება 

სიგნალების ხილვადობა; 

14.8. მატარებლების გაგზავნა დროით განსაზღვრით როგორც ერთლიანდაგიან, ისე 

ორლიანდაგიან გადასარბენებზე წარმოებს მხოლოდ კავშირის სატელეფონო საშუალებებით 

ერთლიანდაგიანი მოძრაობისათვის დადგენილი წესებით ან ელექტროკვერთხული სისტემით. იმ 

გადასარბენების საკვერთხო აპარატებს, სადაც დაშვებულია მატარებლების მოძრაობა დროით 

განსაზღვრით უნდა ჰქონდეს განსახრახნი კვერთხები. 

14.9. კავშირის სატელეფონო საშუალებებით მოძრაობის დაწესების და მატარებლების 

დროით განსაზღვრით გაგზავნის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანების მიღების 

შემდეგ, ამ მატარებლების მოძრაობის სამატარებლო ტელეფონოგრამები ერთლიანდაგიან და 

ორლიანდაგიან გადასარბენებზე გადაიცემა შემდეგი ფორმებით: 

”შეიძლება თუ არა გამოვგზავნო №....... მატარებელი და მის კვალდაკვალ….... წუთის 

შემდეგ №....... მატარებელი”. 
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”ველოდები №....... მატარებელს და მის კვალდაკვალ ... წუთის შემდეგ №....... მატარებელს”. 

შეტყობინებები თითოეული მატარებლის გაგზავნისა და მისვლის შესახებ გადაიცემა ამ 

ინსტრუქციის  

14.10. თუ კავშირის სატელეფონო საშუალებების დროს პირველი მატარებლის შემდეგ 

იგზავნება მატარებელი, რომელიც გადასარბენზე მუშაობის შემდეგ ბრუნდება გამგზავნ 

სადგურში, ტელეფონოგრამები გადაიცემა შემდეგი ფორმებით: 

”შეიძლება თუ არა გამოვგზავნო №.... მატარებელი და მის კვალდაკვალ .... წუთის შემდეგ 

№.... მატარებელი ....კმ-მდე უკან დაბრუნებით”. 

”ველოდები №.... მატარებელს და მის კვალდაკვალ ....წუთის შემდეგ შეგიძლიათ 

გამოგზავნოთ №.... მატარებელი .... კმ-მდე უკან დაბრუნებით”. 

თითოეული მატარებლის გაგზავნის შესახებ შეტყობინება გადაიცემა  

მატარებლის კვალდაკვალ გაგზავნის შესახებ სიტყვების დამატებით: ”....კმ-მდე უკან 

დაბრუნებით”. 

პირველი მატარებლის მისვლის შესახებ ტელეფონოგრამები გადაიცემა მე-4 ფორმით, 

მეორე მატარებლის დაბრუნების  ტელეფონოგრამა კი ამ ინსტრუქციის 

 

14.11. როგორც პირველი, ისე მეორე მატარებლის მემანქანეს გადაეცემა საგზაო ბარათები ამ 

ინსტრუქციის  გათვალისწინებული წესით. ამასთან, ბლანკის ზედა ნაწილზე 

აღინიშნება: პირველი მატარებლისათვის - ”კვალდაკვალ - პირველი მატარებელი”, მეორე 

მატარებლისათვის - ”კვალდაკვალ - მეორე მატარებელი”. ასეთი აღნიშვნების არსებობისას 

ლოკომოტივების მემანქანეებმა უნდა იარონ გადასარბენზე ამ ინსტრუქციის 

შესაბამისად რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით დაწესებული 

სიჩქარით. 

14.12.ელექტროკვერთხული სისტემით აღჭურვილ გადასარბენებზე სამატარებლო 

დისპეტჩერის ბრძანებით მატარებლების დროით განსაზღვრით გაგზავნისას, სადგურის მორიგე, 

მიიღებს რა ამის შესახებ მიმღები სადგურის თანხმობას, აპარატიდან კვერთხის ამოღების შემდეგ 

მოვალეა გადასცეს კვერთხის ნაწილი წარწერით ”ბილეთი” პირველი გასაგზავნი მატარებლის 

მემანქანეს, კვალდაკვალ მიმავალი მატარებლის მემანქანეს კვერთხის მეორე ნაწილი ”კვერთხი”. 

როგორც პირველი, ისე მეორე მატარებლის გაგზავნის შესახებ სადგურის მორიგე ატყობინებს 

მეზობელი სადგურის მორიგეს. 
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თუ მეორე მატარებელი რატომღაც არ გაიგზავნა, კვერთხული სისტემის მოქმედება წყდება 

და მატარებლების მოძრაობა წესდება სატელეფონო კავშირით. ამ შემთხვევაში კვერთხის ერთი 

ნაწილი პირველი გასაგზავნი მატარებლით გადაეგზავნება მეზობელ სადგურში, სადაც უნდა 

გადაიხრახნოს მეორე ნაწილთან, რის შემდეგ კვერთხი თავსდება აპარატში და კვერთხული 

სისტემის მოქმედება აღდგება. 

14.13. ელექტროკვერთხული სისტემისას დროით განსაზღვრით მატარებლების 

გაგზავნისას, როდესაც მეორე მატარებელი ბრუნდება გადასარბენიდან გამგაზავნ სადგურში, 

პირველ მატარებელს გადაეცემა კვერთხი, მეორეს კი - კვერთხ-გასაღები. მეზობელი სადგურის 

მორიგეს გადაეცემა როგორც პირველი, ისე მეორე მატარებლის გაგზავნის, აგრეთვე მეორე 

მატარებლის გადასარბენიდან უკან დაბრუნების შეტყობინება. 

ორივე მატარებლების მემანქანეებს ამ შემთხვევაში ეძლევათ გაფრთხილებები: პირველ 

მატარებელს - მის კვალდაკვალ მეორე მატარებლის გადასარბენიდან უკან დაბრუნებით 

გაგზავნის, მეორეს კი - პირველი მატარებლის კვალდაკვალ დროით განსაზღვრით გაგზავნის 

შესახებ, ამ უკანასკნელის გადასარბენიდან უკან დაბრუნების დროის ჩვენებით. 
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                                                                  თავი  15                                 

სემაფორების გამოყენების წესი 

 

15.1. შესასვლელი, გასასვლელი, გასავლელი და მიმფარავი სემაფორების გამოყენება, როგორც 

მუდმივი სიგნალებისა, დაიშვება მხოლოდ ავტომატური და ნახევრადავტომატური 

ბლოკირებით აღუჭურველ უბნებზე და სადგურებში, რომლებსაც არ აქვთ ისრებისა და 

სიგნალების ელექტრული ცენტრალიზაცია. 

სემაფორების დაყენების ადგილები განისაზღვრება ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებით 

გათვალისწინებული მუდმივი სიგნალების დაყენების საერთო მოთხოვნების საფუძველზე. 

15.2. სემაფორები შედგება ანძისა და მის ზედანაწილზე დამაგრებული ფრთისაგან, რომელმაც 

ანძასთან შეფარდებით შეიძლება დაიკავოს ჰორიზონტალური ან 135° კუთხით ზევით აწეული 

მდგომარეობა. ფრთის ჰორიზონტალური მდგომარეობა შეესაბამება სემაფორის ამკრძალავ  

ჩვენებას, აწეული ფრთა - ნებადამრთველს. 

ღამით სემაფორის ფრთის მდგომარეობა (ჰორიზონტალური ან ზევით აწეული) წარმოდგება 

შესაბამისი სასიგნალო შუქებით.  

15.3. აუცილებელ შემთხვევებში შეიძლება გამოყენებული იქნეს ორფრთიანი სემაფორები. 

სემაფორის მეორე ფრთა ნორმალურ მდგომარეობაში განლაგებულია ანძის გასწვრივ. 

15.4. ერთფრთიანი სემაფორებით გადაიცემა სიგნალები: 

ა) ანძასთან შეფარდებით დღისით 135° კუთხით ზევით აწეული ფრთით, ღამით კი ერთი მწვანე 

შუქით <<ლიანდაგი თავისუფალია>> (ნახ. 1). 

ასეთ სიგნალებს უჩვენებენ შესასვლელი სემაფორები მთავარ ლიანდაგებზე მატარებლის 

მიღებისას, მზადყოფნით გაჩერდეს სადგურში, აგრეთვე გასასვლელი, გასავლელი და მიმფარავი 

სემაფორები; 

ბ) დღისით სემაფორის ფრთის ჰორიზონტალური მდგომარეობა, ღამით კი წითელი შუქი <<სდექ 

! აკრძალულია სიგნალის გავლა >> (ნახ. 2). 
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15.5. ორფრთიანი სემაფორებით გადაიცემა სიგნალები: შესასვლელი - დღისით ანძასთან 

შეფარდებით 135° კუთხით ორი აწეული ფრთით და ღამით მწვანე და ყვითელი შუქებით <<ნება 

ეძლევა მატარებელს იაროს სადგურში გვერდით ლიანდაგზე, მზადყოფნით გაჩერდეს 

სადგურში>> (ნახ.3); 

გასასვლელები - დღისით ანძასთან შეფარდებით 135°კუთხით ორი აწეული ფრთით  და ღამით 

მწვანე და ყვითელი შუქებით <<ნება ეძლევა მატარებელს წავიდეს განშტოებაზე>> (ნახ.3). 
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15.6. შესასვლელი სემაფორის ფრთების მდგომარეობის კონტროლი სადგურის მხრიდან ღამით 

არის საკონტროლო შუქები: 

სადგურის მხრიდან, სემაფორის დაკეტილი მდგომარეობისას, მასზე უნდა იყოს საკონტროლო 

გამჭვირვალე - თეთრი შუქები ფრთების რიცხვის შესაბამისად, ღია მდგომარეობისას - გაღებული 

ფრთების რიცხვის შესაბამისად მწვანე შუქები. გასასვლელ და გასავლელ სემაფორებს, როგორც 

წესი, საკონტროლო შუქები არ აქვთ. თუ სემაფორის მართვის პუნქტი განლაგებულია მოძრაობის 

მიმართულებით სემაფორის იქით, სემაფორზე უნდა იყოს დაკეტილი მდგომარეობის 

საკონტროლო გამჭვირვალე  თეთრი შუქი. ამ სემაფორების ღია მდგომარეობას საკონტროლო 

შუქები არ აქვთ. 

15.7. შესასვლელი, გასავლელი და მიმფარავი სემაფორების ჩვენებები დღისით და ღამით უნდა 

იყოს მკაფიოდ გასარჩევი მოახლოებული მატარებლის  ლოკომოტივის მართვის კაბინიდან 

არანაკლები სამუხრუჭო მანძილისა, რომელიც განისაზღვრება სრული სასამსახურო 

დამუხრუჭებით და მაქსიმალური რეალიზებული სიჩქარისას, მაგრამ არანაკლები 1000 მეტრისა. 

გასასვლელი სემაფორების სიგნალები უნდა იყოს მკაფიოდ გასარჩევი: მთავარი ლიანდაგებიდან 

არანაკლები 400 მეტრის მანძილისა. გვერდით - არანაკლები 200 მეტრისა. 

15.8. სემაფორი, ჩართული არ არის მოქმედებაში, მოყვანილი უნდა იქნეს დაკეტილ 

მდგომარეობაში და დაჯვარული ფიცრის ორი ნაჭრით (ნახ.4). 

არამოქმედი სემაფორების სასიგნალო შუქები ანთებული არ უნდა იყოს. 

მოქმედებაში ჩართული სემაფორების წინ დაყენებული მაუწყებელი ფარები აგრეთვე 

დაჯვარული უნდა იყოს ფიცრის ორი ნაჭრით ან მოხსნილი. 
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15.9. შესასვლელი და გასასვლელი სემაფორების წინ იდგმება მაუწყებელი ფარები, რომლებიც 

შეღებილია თეთრი ფერით, შავი ზოლებით მათზე ამრეკლებით. 

ასეთი ფარების დაყენება ხდება მე-5 ნახ-ზე ნაჩვენები სქემით. 

 

  

15.10. სემაფორის წევის (მავთულის) გაწყვეტისას, სემაფორის ფრთამ ავტომატურად უნდა 

მიიღოს ამკრძალავი (ჰორიზონტალური) მდგომარეობა. 

15.11. სემაფორებზე სასიგნალო ხელსაწყოების განათების წესს ადგენს რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 
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                                                  თავი 16                                      

I   (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული 

ვაგონების სამანევრო მუშაობის წარმოების, მატარებლების ფორმირებისა და 

გატარების წესი 

 

ზოგადი დებულებები 

 

          16.1. ფეთქებადი მასალებით, შემგომში (ფმ) დატვირთული ვაგონების სამატარებლო და 

სამანევრო სამუშაოების საწარმოებლად სარგებლობენ გადაზიდვის დოკუმენტებში მოცემული 

ინფორმაციით. 

           ფეთქებადი მასალებით  (ფმ) დატვირთული ვაგონების გადაზიდვის დოკუმენტებში 

სქემების შესაბამისად, სვეტში <<ტვირთის დასახელება>> ნაჩვენები უნდა იყოს  ამ ტვირთის 

დასახელება და მისი პირობითი ნომერი. 

ფეთქებადი მასალებით (ფმ) დატვირთული ვაგონების გადაზიდვის დოკუმენტებზე ესმება 

შემდეგი სახის შტემპელები, მათ შორის: 

სქემა ა) ფეთქებადი მასალების (ფმ) პირობითი ნომრებით 119, 126, 137, 141, 179, 182 – 

წითელი ფერის შტემპელები <<განსაკუთრებით საშიში, ფმ  N ...>>, <<საფარი>>, <<გორაკიდან 

ჩაშვება არ  შეიძლება>>. შტემპელის  <<განსაკუთრებით საშიში>>, ფმ N ...>> საფუძველზე წესდება 

საფარის ნორმა ან ინსტუქციის მე–5 დანართის მე–2 სვეტის შესაბამისად. 

სქემა ბ) დანარჩენი ფეთქებადი მასალების (ფმ) გადაზიდვისას _ წითელი ფერის 

შტემპელები <<ფმ>>, <<საფარი>>, აგრეთვე <<გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება>>  რკინიგზებზე 

საშიში ტვირთის გადაზიდვის წესებში ამ მოთხოვნის არსებობისას. 

გარდა ამისა, შეიძლება დაისვას დამატებითი შტემპელები: 

<<სექცია, გადახსნა არ შეიძლება>>,  

<<მომწამლავია>>, 

<<სპეციალისტის მიერ გაცილება>>, 

<<ღუმელით გათბობა>>, 

<<რკინიგზის ძალებით დაცვა>> და სხვა. 

           შტემპელის ტექსტი <<ფეთქებადი მასალა>> <<ფმ>> დამატებით უნდა იყოს ხელით 

შევსებული გადასაზიდი ტვირთის პირობითი ნომერი, შტემპელი  <<საფარი>> დამატებული 

უნდა იყოს აღნიშნვნით: <<3.66., სქემა ა)>> ან <<3.6.6. , სქემა ბ>>, რომლის საფუძველზეც წესდება 

საფარის ნორმა (ამ ინსტრუქციის მე–5 დანართის მე-2  და მე–3 სვეტების შესაბამისად). 

            16.2. სსა (სატვირთო სამსახურის აღრიცხვიანობა) – 38 ფორმის სავაგონო ფურცელზე 

სვეტში <<საფარის კოდი>> ვაგონებისათვის ფეთქებადი მასალებით პირობითი ნომრებით: 115, 

119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 აღინიშნება  
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კოდი 9–ით, ფეთქებადი მასალებით დატვირთული დანარჩენი ვაგონებისათვის აღინიშნება კოდი 

3–ით.  

ამასთან, ვაგონებისათვის ფეთქებადი მასალებით, რომლებსაც აქვთ კოდი 9, სვეტში 

<<არაგაბარიტული, ცხოველები, გრძელბაზიანი (გბ), გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება (გჩაშ) >> 

ნაჩვენები უნდა იყოს კოდი 7, (ვაგონები, რომელთა გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება). 

16.3. ყველა მახარისხებელ და საუბნო სადგურში დატვირთვის, გადმოტვირთვის, 

ვაგონიდან ვაგონში  გადატვირთვის, ერთი სიგანის ლიანდაგიდან მეორეზე გადაყენების 

(გადადგმის) სადგურებში, აგრეთვე აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა სადგურებშიც, როგორც 

სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტზე დანართი, დამუშავებული უნდა იყოს ფეთქებადი 

მასალებით დატვირთული ვაგონებით სამანევრო მუშაობის წესების ადგილობრივი ინსტრუქცია, 

რომელსაც ამტკიცებს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მოადგილე. 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონებით სამანევრო მუშაობის ადგილბრივი 

ინსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს რკინიგზებზე საშიში ტვირთის გადაზიდვის წესების 

მოთხოვნებს.  

აკრძალულია გადაეცეს ცნობები იმ მატარებლების შესახებ, რომლებშიც ჩართულია 

ვაგონები ფეთქებადი მასალებით, აგრეთვე ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ცალკეული 

ვაგონების შესახებ პირებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ ასეთი მატარებლებისა და ვაგონების 

მომსახურებაში. 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონებით წარმოებული სამუშაოების შესახებ 

საპარკო რადიოკავშირის გამოყენება შეტყობინებების გადასაცემად  დაიშვება 

კავშირგაბმულობის სხვა საშუალებების არარსებობისას.  

16.4. სადგურებში მატარებელში ჩაურთველი ფეთქებადი მასალებით დატვირთული 

ვაგონები, გარდა სახარისხებელ ლიანდაგებზე დაგროვების ქვეშ მდგომი ვაგონებისა, 

დაყენებული უნდა იქნეს სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტში მითითებულ 

განსაკუთრებულ ლიანდაგზე, სადაც მათი დგომა უფრო უსაფრთხოა. ასეთი ვაგონები 

გადაბმული, დამაგრებული და შეზღუდული უნდა იყოს გაჩერების გადასატანი სიგნალებით. 

ასეთი ვაგონების დგომის ლიანდაგებისაკენ მიმართული ისრები დაყენებული და ჩაკეტილი 

უნდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ გამორიცხული იყოს ამ ლიანდაგებზე მოძრავი 

შემადგენლობის შესვლის შესაძლებლობა. ამ ისრების ჩაკეტვისა და მათი გასაღებების შენახვის 

წესი ნაჩვენები უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტში. 

განწესის დაცვით ან ტვირთის გამგზავნის (ტვირთის მიმღების) სპეციალისტებით 

დაკავებული ვაგონები დაყენებული უნდა იყოს მათ მიერ ფეთქებადი მასალებით დატვირთული 

გასაცილებელი ვაგონებიდან არა უმეტეს 50 მეტრი მანძილისა, იგივე ან მოსაზღვრე 

ლიანდაგებზე. ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონების დამაგრება სადგურის 

ლიანდაგებზე წარმოებს სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელი აქტით დადგენილი წესებისა 

და ნორმების შესაბამისად.  

16.5. ფეთქებადი მასალებით დატვირთულ ვაგონებს მატარებლებში, მანევრირებისას, 

აგრეთვე საწარმოების, ორგანიზაციების მისასვლელ ლიანდაგებზე მიწოდებისას (გამოყვანისას) 

უნდა ჰქონდეთ საფარი ამ ინსტრუქციის მე–5 დანართში გათვალისწინებული ნორმების 

შესაბამისად.  
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მატარებლებში, რომლებშიც ჩართულია ვაგონები ფეთქებადი მასალებით, როგორც საფარი, 

გამოყენებული უნდა იქნეს ცარიელი ვაგონები ან ვაგონები დატვირთული არა საშიში ტვირთით.  

ცარიელი ვაგონები გაწმენდილი უნდა იყოს ტვირთისა და ნაგავის ნარჩენებისაგან, კარები 

და ლუქები ჩაკეტილი უნდა იყოს, ცარიელი ცისტერნები გაწმენდილი უნდა იყოს ტვირთის 

ნარჩენებისაგან, ლუქების სახურავი აგრეთვე ჩაკეტილი უნდა იყოს. არ შეიძლება გამოყენებული 

იქნეს როგორც საფარის სპეციალური ცისტერნები, ცარიელი და დატვირთული ბაქნები (მათ 

შორის ამ ინსტრუქციის მე–5 დანართის მე–10 პუნქტში ნაჩვენებიც). ტრანსპორტიორები, როგორც 

საფარი შეიძლება ჩართული იყოს ფეთქებადი მასალებით დატვირთულ ვაგონებზე მიბმული 

პირველი საფარი ვაგონის შემდეგ.  

16.6. ფეთქებადი მასალებით დასატვირთად ვაგონების  მიწოდების წინ სადგურის მორიგე 

(სამანევრო დისპეტჩერი) მოვალეა სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტში დადგენილი 

წესით სსა (სავაგონო სამსახურის აღრიცხვიანობა)-14 ფორმის ჟურნალის  მეშვეობით 

დარწმუნდეს იმაში, რომ  ვაგონები გასინჯულია და ტექნიკური მდგომარეობით მიჩნეულია 

ვარიგისიანად ფეთქებადი მასალების გადასაზიდად, საშიში ტვირთის რკინიგზებზე 

გადაზიდვის წესების მოთხოვნების შესაბამისად. 

16.7. იმ მისასვლელი ლიანდაგების მომსახურების ადგილობრივ ინსტრუქციებში, 

რომლებიც ღებულობენ დასაცლელად ან აგზავნიან ვაგონებს ფეთქებადი მასალებით, უნდა 

განისაზღვროს ასეთი ვაგონების მიწოდებისა და გამოყვანის მარშრუტები, ასეთი ვაგონებით 

სამანევრო შემადგენლობების გადაადგილების სიჩქარეები გადასასვლელებზე მსვლელობისას და 

მარშრუტების დაცვის წესები, აგრეთვე ადგილობრივი პირობებიდან გამოდინარე უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის სხვა საჭირო ღონისძიებები. 

არსენალების, ბაზების და საწყობების მისასვლელ ლიანდაგებზე ფეთქებადი მასალებით 

დასატვირთად ვაგონების მიწოდება და გამოყვანა როგორც წესი, ხდება თბომავლებით, 

ორთქლმავლებით თხევად სათბობზე ან ელმავლებით. 

 

მატარებლების ფორმირება 

 

16.8.  I  (პირველი) კლასის საშიში ტვირთი  (ფმ) გადაიზიდება სატვირთო მატარებლებში 

ერთეული ვაგონებით ან ვაგონების ჯგუფით ყველა შემთხვევაში შესაბამისი საფარი ვაგონებით, 

მატარებლების ფორმირება წარმოებს მოძრაობის გრაფიკით გათვალისწინებული წონის და 

სიგრძის ნორმის საზღვრებში, აგრეთვე მარშრუტებით, რომლებიც არ აღემატება მსვლელობის 

უბნებზე მისაღებ–გასაგზავნი ლიანდაგების ტევადობას.  

აკრძალულია  ჩაირთოს ვაგონები ფეთქებადი მასალებით მატარებლებში: 

სამგზავრო და სატვირთო–საბარგო (გარდა სატაბელო იარაღისა და მასთან საბრძოლო 

მარაგისა, სამხედრო ყარაულებისა და საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროების ყარაულებისა და რაზმებისა, აგრეთვე სახელმწიფო სხვა გასამხედროებული 

ორგანიზაციებისა და სარკინიგზო ტრანსპორტის გასამხედროებული დაცვის განწესისა);  

სახალხო, აგრეთვე თუ მატარებლის შემადგენლობაშია (სამხედრო ეშელონების გარდა) 

ხალხით დაკავებული ცალკეული ვაგონები (გარდა ეშელონის პირადი შემადგენლობით 

დაკავებული ვაგონებისა); 
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შეერთებულ მატარებლებში:  

მატარებლებში, რომლებშიც ჩართულია ზედა მესამე, ქვედა მესამე და მეტი ხარისხის, 

გვერდითი მეოთხე და მეტი ხარისხის არაგაბარიტული ტვირთით დატვირთული ვაგონები; 

მატარებლების მოძრაობის გრაფიკით გათვალისწინებულზე მეტი სიგრძის მატარებლებში.  

გარდა ამისა, აკრძალულია ჩართულ იქნეს ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონები 

ამ ინსტრუქციის  ნაჩვენები ნომრებით სატვირთო მატარებლებში, რომელთა 

შემადგენლობაშია ვაგონები: 

შეკუმშული და გათხევადებული აირებით (II კლასის); 

ადვილადაალებადი სითხეებით (III კლასის); 

ადვილადაალებადი მაგარი ნივთიერებებით, თვითწვადი ნივთიერებებით და 

ნივთიერებებით, რომლებიც გამოყოფენ აალებად აირებს წყალთან, აგრეთვე ჰაერის სინესტესთან 

ურთიერთმოქმედებისას (IV კლასის); 

ჟანგვადი ნივთიერებებით და ორგანული ჰეროქსიდებით (V კლასის); 

მომწამლავი ნივთიერებებით (VI–I  ქვეკლასის); 

16.9. მახარისხებელ და საუბნო სადგურებს შორის ფეთქებადი მასალებით დატვირთული 

ვაგონები შეიძლება ჩაირთოს ყველა სატვირთო მატარებელში ფორმირების გეგმის შესაბამისად, 

ასეთი ვაგონები შუალედური სადგურებიდან უახლოეს საუბნო ან მახარისხებელ სადგურებში და 

უკუმიმართულებით გადაეცემა ამკრები, გამომტანი მატარებლებით ან სადისპეტჩერო 

ლოკომოტივებით, კვანძის სადგურებს და კვანძისწინა სადგურებს შორის კი – გადამცემი ან 

გამომტანი მატარებლებით.   

ამკრებ მატარებლებს, რომელთა შემადგენლობაშიც ჩართულია ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონები, უნდა ემსახურებოდეს კონდუქტორთა ბრიგადა. ამკრები მატარებლის 

ერთი მუშაკის მიერ (მთავარი კონდუქტორით) მომსახურებისას, უფროსი კონდუქტორის 

მოვალეობას ასრულებს მემანქანის თანაშემწე. 

არ დაიშვება ფეთქებადი მასალით დატვირთული ვაგონების ჩართვა ახლო დანიშნულების 

მატარებლებში, თუ ფორმირების გეგმით ამ ვაგონების გაგზავნა გათვალისწინებულია უფრო 

შორეული მატარებლებით. 

ტერიტორიული სამმართველოს მორიგე, სადგურის და სამანევრო დისპეტჩერები 

სამატარებლო მუშაობის დაგეგმარებისას მოვალენი არიან სპეციალურად განიხილონ სადგურში 

არსებული და მოსასვლელი ფეთქებადი მასალებით დატვირთლი ვაგონების დროული გაგზავნის 

შესაძლებლობა და ამასთან, რაც შეიძლება მატარებლების მცირე რიცხვით.  

16.10. ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონების რკინიგზის გასამხედროებული  

დაცვის მუშაკების მიერ გაცილებისას, ამ ვაგონებისაგან არა უმეტეს 5 ვაგონის დაშორებით უნდა 

ჩაირთოს ვაგონი დასადგომი ბაქნით ან სპეციალურად გამოყოფილი ცარიელი დახურული 

ვაგონით. 

იმ მატარებლის შემადგენლობაში, რომელშიც არის სამხედრო ტრანსპორტი ფეთქებადი 

მასალებით, შეიძლება ჩაირთოს ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონები, რომლებიც არ 

მიეკუთვნება აღნიშნულ ტრანსპორტს.  

ტვირთის გამგზავნის (ტვირთის მიმღების) სპეციალისტების ან სამხედრო ყარაულების, 

აგრეთვე რკინიგზის გასამხედროებული დაცვის განაწესის მიერ ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონების გაცილებისას, მათ მიერ დასაცავი ვაგონები მატარებელში უნდა  
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ჩაირთოს ერთ ჯგუფში. იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ ინსტრუქციის შესაბამისად ეს ვაგონები 

ჩაირთვება მატარებლის შემადგენლობაში ერთი მეორისაგან საფარი ვაგონებით არასაშიში 

ტვირთით, რომელიც არ ეკუთვნის ამ ჯგუფს, ან ცარიელი ვაგონებით, ასეთი საფარი ვაგონების 

რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს მინიმალურ ნორმებს.  

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონებისა და გამცილებლებისათვის განკუთვნილ 

ვაგონებს შორის, რომლებიც შედის სპეციალური სექციის (სქემის) შემადგენლობაში, სხვა 

ვაგონების ჩართვა საჭირო არ არის. 

16.11. სამხედრო ეშელონებში შეიძლება ერთობლივი გადაზიდვა ფეთქებადი მასალებისა 

და სხვა საშიში ტვირთის, რომელიც ეკუთვნის ამ ეშელონს, მათ შორის უნდა ჩაირთოს საფარი 

არანაკლებ ერთი ვაგონისა.  

საბრძოლო კომპლექტებით აღჭურვილი ტანკებით, თვითმავალი საარტილერიო 

საწევარებითა და დახურული ჯავშანტრანსპორტიორებით დატვირთული ბაქნები და 

ნახევარვაგონები შეიძლება ჩაირთოს სამხედრო ეშელონის შემადგენლობაში საფარის გარეშე. 

 

მატარებლების მსვლელობა ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონებით 

 

16.12. მატარებლებს, რომელთა შემადგენლობაში არის ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონები, უბნებზე მსვლელობისას და სადგურებში მუდმივ კონტროლს უნდა 

უწევდნენ სამატარებლო დისპეტჩერი და სადგურების მორიგეები, რომლებიც მოვალენი არიან 

განახორციელონ ღონისძიებები ამ მატარებლების დაუბრკოლებლად და უსაფრთხო 

მსვლელობის უზრუნველსაყოფად.  

იმ მატარებლის გაგზავნის შესახებ, რომლის შემადგენლობაშიც ჩართულია ვაგონები 

ფეთქებადი მასალებით, მატარებლის ფორმირების სადგური ამას წინასწარ ატყობინებს 

სამატარებლო დისპეტჩერს. 

16.13. მატარებლის ნომერს ასოები <<ფმ>> (ფეთქებადი მასლები) უნდა დაემატოს 

მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში, შესრულებული მოძრაობის გრაფიკზე, ლოკომოტივის 

მემანქანისათვის გადასაცემ წერილებით ნებართვებში და გაფრთხილებებში, სანატურო 

ფურცლებში და მატარებლების მიღებასა და გაგზავნასთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტებში. 

16.14. იმ მატარებლის მოსალოდნელი მოსვლის შესახებ, რომელშიც ჩართულია ფეთქებადი 

მასალებით დატვირთული ვაგონები, სადგურის მორიგე მოვალეა შეატყობინოს ტექნიკური 

მომსახურების პუნქტის მუშაკებს, კომერციული გასინჯვის, გასამხედროებული დაცვისა და სხვა 

მუშაკებს, რომლებიც ახორციელებენ მატარებლის მიღებასა და ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონების დამუშავებას, ადგილობრივი ინსტრუქციის შესაბამისად.  

16.15. არ დაიშვება ფეთქებადი მასალებით დატვირთული მატარებლების დატოვება 

შუალედ სადგურებში.  

განსაკუთრებულ შემთხვევებში (ავარიული სიტუაციების წარმოქმნისას) მატარებლის 

შემადგენლობა, რომელშიც ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონებია, შეიძლება  
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დატოვებული იქნეს შუალედ სადგურში ულოკომოტივოდ რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის წერილობითი ბრძანებით. ამასთან, გადაზიდვის სამსახურის, 

ტერიტორიული სამმართველოს ხელმძღვანელები და მუშაკები მოვალენი არიან ყველაფერი 

იღონონ, რათა დაჩქარდეს ფეთქებადი მასალებით დატვირთული დროებით დატოვებული 

მატარებლის გაგზავნა დანიშნულების ადგილამდე. თუ მატარებელში არის ვაგონები ფეთქებადი 

მასალებით ამ მატარებლის ულოკომოტივოდ დატოვება შუალედ სადგურებში შეთანხმებული 

უნდა იყოს ტვირთის კუთვნილების მიხედვით:    

თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი – რკინიგზის უბნისა და სადგურის სამხედრო 

კომენდანტთან; 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აგრეთვე სხვა სამინისტროების, უწყებების, 

ორგანიზაციების, რომლებსაც იცავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყარაულები – შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სპეციალური გადაზიდვის განყოფილებასთან. 

თუ მატარებელში არის ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონები რკინიგზის 

გასამხედროებული განწესის დაცვით, სამატარებლო დისპეტჩერმა უნდა აცნობოს ამის შესახებ 

გასამხედროებული განწესის უახლოესი ქვედანაყოფის (ყარაულის) უფროსს. 

16.16. მატარებლის მსვლელობისას აღმოჩენილი ფეთქებადი მასალებით დატვირთული 

ცალკეული ვაგონების ტექნიკური და კომერციული უწესივრობების აღმოფხვრა, რომელსაც 

აცილებს რკინიგზის გასამხედროებული განაწესი, აგრეთვე სექციის შემადგენლობაში (სქემაში) 

შემავალი სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების, სამხედრო ტრანსპორტებისა და 

ეშელონების ტექნიკური და კომერციული უწესივრობების ხასიათის, მოცულობისა და მუშაობის 

პირობების გათვალისწინებით შეიძლება წარმოებდეს როგორც მატარებლიდან ახსნით და 

შემდგომში ამ მიზნისათვის სპეციალიზებულ  ცალკეულ ლიანდაგებზე მიწოდებით, ისე 

შემადგენლობიდან აუხსნელად. 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ცალკეული ვაგონების ახნა ტექნიკური და 

კომერციული უწესივრობების გამო, როდესაც ამ ვაგონებს აცილებენ რკინიგზის 

გასამხედროებული დაცვის მუშაკები, დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

უზრუნველყოფილია ასახსნელი ვაგონების დაცვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იხსნება ვაგონების 

ჯგუფი. სადგურის უფროსი მოვალეა გამოიძახოს გასამხედროებული დაცვის დამატებითი 

განწესი, მისი მოსვლის შემდეგ გაგზავნოს ახსნილი ჯგუფის წესივრული  ვაგონები 

დანიშნულების მიხედვით. 

ვაგონების ახსნა სამხედრო ტრანსპორტისაგან, აგრეთვე იმ ვაგონების ჯგუფისაგან, 

რომლებსაც აცილებენ სამხედრო ყარაული ან ტვირთის გამგზავნი (ტვირთის მიმღები) 

სპეციალისტები, აკრძალულია. უწესივრობების აღმოსაფხვრელად ან წესივრულ  ვაგონებში 

ტვირთის გადასატვირთად დაკავებული უნდა იყოს მთლიანად ტრანსპორტი (ვაგონების 

ჯგუფი), რის შესახებაც სადგურის მორიგემ (სადგურის უფროსმა) უნდა  შეატყობინოს 

რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს მორიგეს. რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს მორიგემ კი უნდა შეატყობინოს გადაზიდვის სამსახურის უფროს საგზაო 

დისპეტჩერს. ეს უკანასკნელი მოვალეა შეატყობინოს დადგენილი წესით ტრანსპორტის 

დაკავების შესახებ რკინიგზის უბნის  და სადგურის სამხედრო კომენდანტს და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სპეციალური გადაზიდვის განყოფილებაში. ვაგონის რემონტის ან ვაგონებიდან  
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ტვირთის გადატვირთვის დამთავრების შემდეგ ვაგონები უნდა ჩაირთოს დაკავებული 

ტრანსპორტის (ვაგონების ჯგუფის) შემადგენლობაში და გაგზავნილი იქნეს დანიშნულების 

მიხედვით. 

ფეთქებადი მასალების გადასაზიდი სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის სექციაში 

შემავალი ვაგონების, აგრეთვე სპეციალურად ფორმირებული სქემებიდან ვაგონების ახსნითი 

რემონტის საჭიროებისას, ასეთივე ვაგონები შეიძლება აიხსნას სექციიდან (სქემიდან) და 

მიეწოდოს რემონტის ლაინდაგებზე მხოლოდ ტვირთის გამცილებელი სპეციალისტის, ყარაულის 

უფროსის თანხმობით და მისი მეთვალყურეობით. ამ შემთხვევაში სექციის (სქემის) მთელი 

შემადგენლობა, რომელშიც აღმოჩენილია ის ვაგონი, რომელიც თხოულობს ახსნით რემონტს,  

დაყოვნებული (დაკავებული) უნდა იქნეს. გარემონტებული ვაგონები უნდა ჩაირთოს სექციის 

(სქემის) შესაბამის ადგილას. თუ სექციის (სქემის) ცარიელი ვაგონი ტექნიკური უსაფრთხოების 

მიზეზით ვერ შეძლებს დანიშნულების სადგურამდე მსვლელობას, ტვირთის გამცილებელი 

სპეციალისტის ან ყარაულის უფროსის განაცხადით უნდა აიხსნას სექციისაგან (სქემისაგან). 

ყველა აღნიშნულ შემთხვევაში სამხედრო ტრანსპორტით დაყოვნებული (დაკავებული) 

ვაგონები, სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის სექციები (სქემები), აგრეთვე ფეთქებადი 

მასალებით დატვირთული ვაგონების ჯგუფი, რომელსაც აცილებს რკინიგზის 

გასამხედროებული დაცვა,  სამხედრო ყარაულის ან ტვირთის გამგზავნი (ტვირთის მიმღები) 

სპეციალისტი, ჩაყენებული უნდა იქნეს სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელი აქტით 

გათვალისწინებულ, ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონების დასაყენებლად 

გამოყოფილ  ლიანდაგზე, ამ ინსტრუქციის შესაბამისად. 

შემადგენლობების ტექნიკური და კომერციული გასინჯვის წესი რომლებშიც ჩართულია 

ვაგონები ფეთქებადი მასალებით, დგინდება ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონების 

დამუშავების ადგილობრივი  ინსტრუქციით. 

 

ავარიული სიტუაციებისას მოქმედების წესი 

 

 

16.17. მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულმა მუშაკებმა უნდა იცოდნენ და 

ზუსტად შეასრულონ საშიში ტვირთის სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის 

უსაფრთხოებისა და მასთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციების ლიკვიდაციის წესები.  

თუ იმ მატარებელს, რომელშიც ჩართულია ფეთქებადი მასალებით დატვირთული 

ვაგონები, უქადის საფრთხეს (ბუქსების წვა, ღერძის გატეხა, მოძრავი შემადგენლობის ჩავარნდა, 

ვაგონის ან ტვირთის ანთება (აალება) და სხვა), სალოკომოტივო და კონდუქტორთა ბრიგადები, 

ტვირთის დაცვისა და გაცილების განმხორციელებელი პირები, სადგურების მორიგეები, აგრეთვე 

მატარებლების მიღების, გაგზავნის, გატარებისა და მათ მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა 

მუშაკები მოვალენი არიან ყველაფერი იღონონ მისი გაჩერებისა და საშიშროების 

ლიკვიდაციისათვის. 

აკრძალულია მატარებლის მსვლელობა, თუ მასში არის ვაგონები, საკონტროლო 

ხელსაწყოებით გამოვლენილი მოძრავი შემადგენლობისა და მათი სავალი ნაწილების 

უწესივრობებით. 
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  16.18. ამ ინსტრუქციის 16.17. პუნქტში აღნიშნული – გადასარბენზე მომხდარი 

შემთხვევისას ლოკომოტივის მემანქანე, მთავარი კონდუქტორი, თუ ის აცილებს მატარებელს, 

მოვალენი არიან დაუყოვნებლივ აცნობონ ამის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერს ან უახლოესი 

სადგურის მორიგეს ღონისძიებათა განსახორციელებლად. ამასთან ავარიის (მოძრავი 

შემადგენლობის ჩავარდნა და ა.შ.), ხანძრის შემთხვევაში შეატყობინონ მათი გარემოების, 

ფეთქებადი მასალებით საშიში ტვირთით დატვირთული ვაგონების არსებობა და განლაგება, 

გადასცენ საავარიო ბარათების ნომრები (რომელიც ნაჩვენებია საგზაო უწყისის მეორე გვერდზე) 

ან საავარიო ბარათების შინაარსი (თუ ისინი ერთვის გადაზიდვის დოკუმენტებს). 

ელექტრიფიცირებულ უბნებზე სამატარებლო დისპეტჩერმა, მიიღო რა ეს შეტყობინება, 

აუცილებლობისას უნდა მისცეს მითითება ელექტროდისპეტჩერს საკონტაქტო ქსელში ძაბვის 

გამორთვის შესახებ. ლოკომოტივის მემანქანე ან მთავარი კონდუქტორი, შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვალდებულნი არიან განახორციელონ შესაძლო ღონიძიებები 

საავარიო სიტუაციისა და მისი შედეგების ლიკვიდაციისათვის, ამასთან იხელმძღვანელონ 

სამატარებლო დისპეტჩერის მითითებებით, სამომსახურეო ინსტრუქციის მოთხოვნებით, 

საავარიო ბარათებით, ფეთქებადი მასალებისა და სხვა საშიში ტვირთის გამცილებელი 

სპეციალისტების მითითებებით. 

სადგურის მორიგე, მიიღო რა შეტყობინება მატარებლის მემანქანისაგან ავარიის შესახებ, 

მოვალეა მთლიანად გადასცეს ამის შინაარსი სამატარებლო დისპეტჩერს და იმოქმედოს მისი 

მითითებების შესაბამისად. 

16.19. თუ ფეთქებადი მასალებით დატვირთული მოძრავი მატარებლის შემადგენლობაში 

შემჩნეული იქნება ბუქსის წვა ან მოძრავი შემადგენლობის ანთება (აალება) მატარებელი 

გაჩერებული უნდა იქნეს. მატარებლის გაჩერების ადგილი ისე უნდა შეირჩეს, რომ რაც შეიძლება 

ნაკლები იყოს ხალხის მოწამვლის საშიშროება და გარემოს გაჭუჭყიანება, გვირაბების, ხიდების, 

საცხოვრებელი და სადგურის შენობების, საწყობების, ლიანდაგებზე მდგომი მოძრავი 

შემაგენლობების და სხვათა დაზიანებები. 

მატარებლის გაჩერების შემდეგ სალოკომოტივო ბრიგადა ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონების გამცილებელ ან დამცავ პირებთან ერთად მოვალეა დაუყოვნებლივ 

ახსნას ის ვაგონები, რომელიც იწვის და გაიყვანოს ისინი სხვა მოძრავი შემადგელობისაგან 

დაშორებით, წინასწარ დაამაგროს შემადგენლობის დარჩენილი ნაწილი და მოცემული ტვირთის 

თავისებურებების (თვისებების) გათვალისწინებით სახანძრო დახმარების მოსვლამდე მიიღოს 

შესაძლებელი ზომები დაწვის სალიკვიდაციოთ ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების 

ინსტრუქციაში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. 

16.20. სადგურის ფარგლებში ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონების საავარიო 

სიტუაციის წარმოქმნისას, სადგურის მორიგე მოვალეა შეატყობინოს ამ შემთხვევის შესახებ 

სამატარებლო დისპეტჩერსა და სადგურის უფროსს, დაადგინოს მატარებლების შემდგომი 

გატარებისა და სამანევრო სამუშაოების წარმოების შესაძლებლობა და პირობები, ამასთან თუ 

საჭირო გახდა, მიმართოს ღონისძიებებს მატარებლის მოძრაობისა და მანევრების 

შეწყვეტისათვის. 

არაფეთქებადი მასალებით დატვირთულ ვაგონში ან ახლოს განლაგებულ შენობაში, 

ნაგებობებში, მოწყობილობაში ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონები დაშორებული უნდა იყოს ხანძრის ზონიდან უსაფრთხო მანძილზე, 

მაგრამ არანაკლებ 100 მეტრისა. 
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16.21. თუ იმ მატარებლებსა და ვაგონებში, რომლებშიც არის ფეთქებადი მასალები, მოხდა 

რაიმე შემთხვევა, სამატარებლო დისპეტჩერი მოვალეა მოახსენოს ტერიტორიული 

სამმართველოს მორიგეს და მასთან ერთად დაუყოვნებლივ მიიღოს ზომები საავარიო სიტუაციის 

შედეგების დროული ლიკვიდაციისათვის.  

ტერიტორიული სამმართველოს მორიგე მოვალეა შემთხვევის შესახებ შეატყობინოს 

რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსს და გადაზიდვის სამსახურის ოპერატიულ–

განმკარგულებელი განყოფილების საგზაო დისპეტჩერს. 

16.22. ფეთქებადი ტვირთის (მასალების) უსაფრთხოებისა და საავარიო სიტუაციის 

ლიკვიდაციის ღონისძიებების განხორციელების სხვა მოქმედებები უნდა შესრულდეს შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე საშიში ტვირთის რკინიგზებით გადაზიდვისას მათი 

უსაფრთხოების, საავარიო სიტუაციის ლიკვიდაციის წესებისა და საშიში ტვირთის რკინიგზის 

ტრანსპორტით გადაზიდვის წესების შესაბამისად.  
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                              დანართი 1  

მატარებლების მოძრაობისას სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის სხვადასხვა 

საშუალებების დროს მატარებლების სადგურიდან გაგზავნის ნებართვათა ნუსხა 

 

პირობები, რომლის დროსაც 

იგზავნებიან მატარებლები 

რა ითვლება მემანქანისათვის 

გადასარბენის დაკავების 

ნებართვად 

გასასვლელი სიგნალის 

გაღების ან გადასარბენის 

დაკავების სხვა ნებართვის 

გაცემის საფუძველი 

1 2 3 

 

ა. ავტომატური ბლოკირება - ერთლიანდაგიანი უბანი 

 

მატარებლების გაგზავნა 

ინდივიდუალური 

გასასვლელი შუქნიშნების 

მქონე ლიანდაგებიდან. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით), 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

და მეზობელი სადგურის 

მორიგის თანხმობა. 

მატარებლის გაგზავნა 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

სამარშრუტო მაჩვენებლებით 

აღჭურვილი შუქნიშნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება და 

სამარშრუტო მაჩვენებელზე 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

ნომრის ციფრი (მწვანე ფერის). 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლების გაგზავნა 

ჯგუფური შუქნიშნებით, 

რომლებსაც არა აქვთ 

სამარშრუტო მაჩვენებლები 

გასაგზავნ ლიანდაგზე 

ჯგუფური შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენების 

მამეორებლის არსებობისას. 

მამეორებელ შუქნიშანზე 

მწვანე შუქი (აინთება 

ერთდროულად ჯგუფურ 

შუქნიშანზე ნებადამრთველი 

ჩვენების გამოჩენისას). 

ი გ ი ვ ე 
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1 2 3 
მატარებლების გაგზავნა 

გაღებული ჯგუფური 

შუქნიშნებით გასაგზავნი 

ლიანდაგის სამარშრუტო 

მაჩვენებლების უწესივრობის 

შემთხვევებში ან ჯგუფური 

შუქნიშნებით, რომლებსაც არა 

აქვთ სამარშრუტო 

მაჩვენებლები ჯგუფური 

შუქნიშნების მამეორებლების 

უწესივრობის შემთხვევებში. 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია II პუნქტი (ერთიც 

და მეორეც შეიძლება გადაეცეს 

მემანქანეს ჯგუფურ 

შუქნიშანზე ნებადამრთველი 

ჩვენებისას). 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება, (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით), 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

და მეზობელი სადგურის 

მორიგის თანხმობა 

მატარებლის გაგზავნა იმ 

ლიანდაგიდან, რომელსაც არა 

აქვს გასასვლელი შუქნიშანი 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება, გასასვლელი 

შუქნიშნის ამკძალავი 

ჩვენებისას მატარებლის 

სადგურიდან გაგზავნისა და 

შემხვედრი მიმართულების 

მატარებლებისაგან 

გადასარბენის თავისუფლების 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

რეგისტრირებული ბრძანება, 

ავტობლოკირების გადართვა 

შესაბამის მიმართულებაზე, 

მართვის აპარატიდან 

გადასარბენის კვერთხ-

გასაღების გამოღება. 

იმ მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის თავიც გადაკეტავს 

გასასვლელ შუქნიშანს და 

შეუძლებელია მასზედ 

ნებადამრთველი ჩვენების 

ანთება. 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი. 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა 

გაღებული გასასვლელი 

შუქნიშნით, როდესაც 

მემანქანე ვერ ხედავს მის 

ჩვენებას. 

რადიოკავშირით გაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია II პუნქტი. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით) 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

და მეზობელი სადგურის 

მორიგის თანხმობა. 
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კვერთხ-გასაღების არარსებობის ან უწესივრობისას მატარებლების  მიმწოლი ლოკომოტივების 

გაგზავნა გადასარბენზე უკან დაბრუნებით დასაშვებია მხოლოდ კავშირის სატელეფონო 

საშუალებებზე გადასვლის შემდეგ. 

 

1 2 3 

მატარებლის გაგზავნა მთელ 

გადასარბენზე მიმყოლი 

მიმწოლი ლოკომოტივით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით) 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

და მეზობელი სადგურის 

მორიგის თანხმობა. 

მატარებლის გაგზავნა 

მიმწოლი ლოკომოტივით 

გადასარბენის ნაწილზე 

მიმწოლის უკან დაბრუნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

უკუმიმართულებით 

მსვლელობის უფლებისათვის 

მიმწოლის მემანქანეს ეძლევა 

კვერთხ-გასაღები. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით), 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

და მეზობელი სადგურის 

მორიგის თანხმობა. 

მატარებლის გაგზავნა 

გადასარბენზე უკან 

დაბრუნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

უკუმიმართულებით 

მსვლელობის უფლებისათვის 

კვერთხ-გასაღები, რომელიც 

სადგურიდან გაგზავნის წინ 

ეძლევა სამუშაოთა 

ხელმძღვანელს, 

გადასარბენიდან დაბრუნების 

წინ მემანქანისათვის 

გადასაცემად. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით), 

აგრეთვე სამატარებლო 

დისპეტჩერის ნებართვა 

მატარებლის გაგზავნის 

შესახებ უკან დაბრუნებით. 

მატარებლის გაგზავნა 

გასასვლელი შუქნიშნის 

უწესივრობის შემთხვევაში. 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება, გასასვლელი 

შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას 

მატარებლის სადგურიდან 

გაგზავნისა და შემხვედრი 

მიმართულების მატარებლებისაგან 

გადასარბენის თავისუფლების 

შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერის 

რეგისტრირებული ბრძანება, 

ავტობლოკირების გადართვა 

შესაბამის მიმართულებაზე, 

მართვის აპარატიდან 

გადასარბენის კვერთხ-გასაღების 

გამოღება. 
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ბ. ავტობლოკირება - ორლიანდაგიანი უბანი 

მატარებლის გაგზავნა 

ინდივიდუალური 

გასასვლელი შუქნიშნის მქონე 

ლიანდაგიდან. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით). 

მატარებლების გაგზავნა 

გასაგზავნი ლიანდაგების 

სამარშრუტო მაჩვენებლებით 

აღჭურვილი ჯგუფური 

შუქნიშნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება და 

სამარშრუტო მაჩვენებელზე 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

ნომრის ციფრი (მწვანე ფერის). 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით). 

მატარებლის გაგზავნა 

ჯგუფური შუქნიშნებით - 

სამარშრუტო მაჩვენებლების 

გარეშე გასაგზავნ 

ლიანდაგებზე ჯგუფური 

შუქნიშნის ნებადამრთველი 

ჩვენების მამეორებლების 

არსებობისას. 

მამეორებელ შუქნიშანზე 

მწვანე შუქი (აინთება 

ერთდროულად ჯგუფურ 

შუქნიშანზე ნებადამრთველი 

ჩვენების გამოჩენისას). 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით). 

მატარებლის გაგზავნა 

ჯგუფური შუქნიშნით, 

გასაგზავნი ლიანდაგების 

სამარშრუტო მაჩვენებლების 

უწესივრობის შემთხვევებში ან 

ჯგუფური შუქნიშნებით, 

რომელსაც არა აქვთ 

სამარშრუტო მაჩვენებლები, 

ჯგუფური შუქნიშნების 

მამეორებლების უწესივრობის 

შემთხვევებში. 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია II პუნქტი (ერთიც 

და მეორეც შეიძლება გადაეცეს 

მემანქანეს ჯგუფურ 

შუქნიშანზე ნებადამრთველი 

ჩვენებისას). 

ი გ ი ვ ე 

1 2 3 

მატარებლის გაგზავნა 

ავტობლოკირების 

უწესივრობის შემთხვევაში. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ავტობლოკირების 

დაკეტვის, სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლისა და 

მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიღების შესახებ 

თანხმობის სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 
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მატარებლის გაგზავნა იმ 

ლიანდაგებიდან, რომელსაც 

არა აქვს გასასვლელი 

შუქნიშანი. 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი. 

ი გ ი ვ ე 

იმ მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის თავიც გადაკეტავს 

გასასვლელ შუქნიშანს და 

შეუძლებელია მასზე 

ნებადამრთველი ჩვენების 

ანთება. 

გასაგზავნი მატარებლის 

მემანქანისათვის 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

ან ნებართვა მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით). 

მატარებლის გაგზავნა 

გაღებული გასასვლელი 

შუქნიშნით, როდესაც 

მემანქანე ვერ ხედავს მის 

ჩვენებას. 

მემანქანისათვის 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

ან ნებართვა მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია II პუნქტი. 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა მთელ 

გადასარბენზე მიმყოლი 

მიმწოლი ლოკომოტივით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 
ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა 

მიმწოლი ლოკომოტივით 

გადასარბენის ნაწილზე, 

მიმწოლის უკან დაბრუნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება, 

უკუმიმართულებით 

მსვლელობის უფლებისათვის 

მიმწოლის მემანქანეს ეძლევა 

კვერთხ-გასაღები. 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა 

გადასარბენზე უკან 

დაბრუნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება 

უკუმიმართულებით 

მსვლელობის უფლებისათვის - 

კვერთხ-გასაღები, რომელიც 

სადგურიდან გაგზავნის წინ 

ეძლევა სამუშაოთა 

ხელმძღვანელს, გადასარბენიდან 

დაბრუნების წინ მემანქანისათვის 
გადასაცემად. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით), 

აგრეთვე სამატარებლო 

დისპეტჩერის ნებართვა 

მატარებლის უკან 

დაბრუნებით გაგზავნის 

შესახებ 
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კვერთხ-გასაღების არარსებობის ან უწესივრობისას მატარებლის ან მიმწოლი ლოკომოტივების 

გაგზავნა გადასარბენზე უკან დაბრუნებით დასაშვებია მხოლოდ კავშირის სატელეფონო 

საშუალებებზე გადასვლის შემდეგ. 

მატარებლის გაგზავნა 

გასასვლელი შუქნიშნის 

უწესივრობის შემთხვევაში. 

რადიოკავშირებით 

გადაცემული სადგურის 

მორიგის ბრძანება 

მატარებლის შესაბამისი 

ლიანდაგიდან გაგზავნის 

შესახებ ან ნებართვა მწვანე 

ფერის ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი ან 

გასასვლელ შუქნიშანზე 

მოსაწვევი სიგნალი. 

ერთი ან მეტი ბლოკ-უბნის 

თავისუფლება (საკონტროლო 

მოწყობილობების ჩვენებით). 

მატარებლის გაგზავნა 

ავტობლოკირების 

უწესივრობის შემთხვევაში. 

საგზაო ბარათი 

პირველი მატარებლისათვის 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ავტობლოკირების 

დაკეტვისა და სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლის შესახებ. 

შემდეგი მატარებლებისათვის 

მეზობელი სადგურიდან, 

წინათ გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 

 

გ. ნახევრადავტომატური ბლოკირება  - ერთლიანდაგიანი უბანი 

მატარებლების გაგზავნა 

ინდივიდუალური 

გასასვლელი შუქნიშნების 

მქონე ლიანდაგებიდან 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება 

მეზობელი სადგურიდან 

თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალის არსებობა ან ბლოკ-

სისტემის გადართვა შესაბამის 

მიმართულებაზე 
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დაყოვნებული (დაკავებული) 

ან იგივე მიმართულების სხვა 

მატარებლის გაგზავნა 

გასასვლელი შუქნიშნის 

დაკეტვის (მათ შორის 

თვითნებური) შემდეგ. 

ნებართვა მწვანე ფერის ბლანკის 

სახით, სადაც შევსებულია I 

პუნქტი. 
ი გ ი ვ ე 

იმ მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის თავი იმყოფება 

გასასვლელ შუქნიშანს იქით ამ 

შუქნიშნის ნებადამრთველი 

ჩვენებისას. 

მემანქანისათვის 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება ან 

ნებართვა მწვანე ფერის ბლანკის 

სახით, სადაც შევსებულია II 

პუნქტი. 

  

მეზობელი სადგურიდან 

თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალის არსებობა ან ბლოკ-

სისტემის გადართვა შესაბამის 

მიმართულებაზე 

 

მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის თავი იმყოფება 

გასასვლელი შუქნიშნის იქით 

ამ შუქნიშნის ამკრძალავი 

ჩვენებისას. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვის, სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლისა და 

მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიღების შესახებ 

თანხმობის სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 

შემხვედრი მიმართულების 

მატარებლის გაგზავნა 

გასასვლელი შუქნიშნის 

დაკეტვის შემდეგ. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვის, სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლისა და 

მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიღების შესახებ 

თანხმობის სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 

მატარებლების გაგზავნა 

გასაგზავნი ლიანდაგების 

სამარშრუტო მაჩვენებლებით 

აღჭურვილი ჯგუფური 

შუქნიშნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება, 

სამარშრუტო მაჩვენებელზე 

გასაგზავნი ლიანდაგის ნომრის 

ციფრი (მწვანე ფერის). 

მეზობელი სადგურიდან 

თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალის არსებობა, ან ბლოკ-

სისტემის გადართვა 

მოძრაობის შესაბამის 

მიმართულებაზე. 
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მატარებლების გაგზავნა 

ჯგუფური შუქნიშნით 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

სამარშრუტო მაჩვენებლის 

უწესივრობის შემთხვევაში. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება და 

მატარებლის გაგზავნის შესახებ 

სადგურის მორიგის ბრძანება ან 

ნებართვა მწვანე ფერის ბლანკის 

სახით, სადაც შევსებულია II 

პუნქტი. 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის გასასვლელი 

შუქნიშნის გაღება 

შეუძლებელია. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვის, სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლისა და 

მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიღების შესახებ 

თანხმობის სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 

მატარებლის გაგზავნა 

გადასარბენზე უკან 

დაბრუნებით. 

კვერთხ-გასაღები დაკეტილი 

გასასვლელი შუქნიშნისას. 

მეზობელი სადგურიდან 

თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალის არსებობა, აგრეთვე 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ნებართვა მატარებლის უკან 

დაბრუნებით გაგზავნის 

შესახებ. 

მატარებლის გაგზავნა 

მიმწოლი ლოკომოტივით 

გადასარბენის ნაწილზე, 

მიმწოლის უკან დაბრუნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება, 

უკუმიმართულებით მსვლე-

ლობის უფლებისათვის 

მიმწოლის მემანქანეს ეძლევა 

კვერთხ-გასაღები. 

მეზობელი სადგურიდან 

თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალის არსებობა. 

 

კვერთხ-გასაღების არარსებობის ან უწესივრობისას, მატარებლების ან მიმწოლი ლოკომოტივების გაგზავნა 

გადასარბენზე უკან დაბრუნებით დასაშვებია მხოლოდ კავშირის სატელეფონო საშუალებებზე გადასვლის 

შემდეგ. 
 

მატარებლის გაგზავნა მთელ 

გადასარბენზე მიმყოლი 

მიმწოლი ლოკომოტივით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

მეზობელი სადგურიდან 

თანხმობის მაბლოკირებელი 

სიგნალის არსებობა ან ბლოკ-

სისტემის გადართვა 

მოძრაობის შესაბამის 

მიმართულებაზე. 
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1 2 3 

მატარებლის გაგზავნა 

ბლოკირების უწესივრობის 

შემთხვევებში. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვის, სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლისა და 

მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიღების შესახებ 

თანხმობის სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 

 

დ. ნახევრადავტომატური ბლოკირება - ორლიანდაგიანი უბანი 

მატარებლის გაგზავნა 

ინდივიდუალური 

გასასვლელი შუქნიშნის მქონე 

ლიანდაგიდან. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება 

წინათ გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

მაბლოკირებელი სიგნალის 

არსებობა. 

დაყოვნებული  ან იგივე 

მიმართულების სხვა 

მატარებლის გაგზავნა 

გასასვლელი შუქნიშნის 

დაკეტვის (მათ შორის 

თვითნებური) შემდეგ. 

ნებართვა მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია I პუნქტი. 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

სამარშრუტო მაჩვენებლებით 

აღჭურვილი ჯგუფური 

შუქნიშნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის ნება-

დამრთველი ჩვენება, 

სამარშრუტო მაჩვენებელზე 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

ნომრის ციფრი (მწვანე ფერის). 

ი გ ი ვ ე 

მატარებლის გაგზავნა 

ჯგუფური შუქნიშნით, 

ჯგუფურ შუქნიშანზე 

გასაგზავნი ლიანდაგის 

სამარშრუტო მაჩვენებლის 

უწესივრობისას. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება და 

ნებართვა მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია II პუნქტი ან 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

მატარებლის გაგზავნის 

შესახებ. 

ი გ ი ვ ე 
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1 2 3 

მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის თავი იმყოფება 

გასასვლელი შუქნიშნის იქით 

ამ შუქნიშნის ნებადამრთველი 

ჩვენებით. 

მემანქანისათვის 

რადიოკავშირით გადაცემული 

სადგურის მორიგის ბრძანება 

ან ნებართვა მწვანე ფერის 

ბლანკის სახით, სადაც 

შევსებულია II პუნქტი. 

წინათ გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

მაბლოკირებელი სიგნალის 

არსებობა. 

მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის თავი იმყოფება 

გასასვლელი შუქნიშნის იქით 

ამ შუქნიშნის ამკრძალავი 

ჩვენებით. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვისა და სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლის 

შესახებ. 

მატარებლის გაგზავნა, 

რომლის გასასვლელი 

შუქნიშნის გაღება 

შეუძლებელია. 

საგზაო ბარათი 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვისა და სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლის 

შესახებ. 

მატარებლის გაგზავნა 

გადასარბენზე უკან 

დაბრუნებით. 

კვერთხ-გასაღები დაკეტილი 

გასავლელი შუქნიშნისას. 

წინათ გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

მაბლოკირებელი სიგნალის 

არსებობა, აგრეთვე 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ნებართვა მატარებლის უკან 

დაბრუნებით გაგზავნის 

შესახებ. 

მატარებლის გაგზავნა 

მიმწოლი ლოკომოტივით 

გადასარბენის ნაწილზე, 

მიმწოლის უკან დაბრუნებით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება, 

უკუმიმართულებით მსვლე-

ლობის უფლებისათვის 

მიმწოლის მემანქანეს ეძლევა 

კვერთხ-გასაღები. 

წინათ გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

მაბლოკირებელი სიგნალის 

არსებობა. 

 

კვერთხ-გასაღების არარსებობის ან უწესივრობისას, მატარებლების ან მიმწოლი 

ლოკომოტივების გაგზავნა გადასარბენზე უკან დაბრუნებით დასაშვებია მხოლოდ 

კავშირის სატელეფონო საშუალებებზე გადასვლის შემდეგ. 
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1 2 3 

მატარებლის გაგზავნა მთელ 

გადასარბენზე მიმყოლი 

მიმწოლი ლოკომოტივით. 

გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

ადრე გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

მაბლოკირებელი სიგნალის 

არსებობა. 

მატარებლების გაგზავნა 

ნახევრად-ავტომატური 

ბლოკირების უწესივრობისას. 

საგზაო ბარათი 

პირველი მატარებლისათვის 

სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება ბლოკირების 

დაკეტვისა და სატელეფონო 

კავშირზე გადასვლის, შემდეგი 

მატარებლებისათვის - 

მეზობელი სადგურიდან 

წინათ გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის 

სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 

ე. ელექტროკვერთხული სისტემა 

მატარებლის გაგზავნა 

ჩვეულებრივ პირობებში. 

მოცემული გადასარბენის 

კუთვნილი კვერთხი. 

მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიღების 

თანხმობისა და კვერთხის 

ამოღების ნებართვის 

არსებობა. 

მატარებლის გაგზავნა 

გადასარბენზე უკან 

დაბრუნებით. 

მოცემული გადასარბენის 

კუთვნილი კვერთხი. 

მეზობელი სადგურიდან 

გადასარბენის დაკავების 

თანხმობისა და კვერთხის 

ამოღების ნებართვის 

არსებობა. 

მატარებლის გაგზავნა 

შემადგენლობაზე მიუბმელად 

მთელ გადასარბენზე მიმწოლი 

ლოკომოტივით: 

ა) გადასახრახნი კვერთხების 

არსებობისას; 

 

 

 

 

 

 

ბ) როდესაც არ არის 

გადასახრახნი კვერთხები. 

 

 

 

წამყვანი ლოკომოტივის 

მემანქანეს 

‹ბილეთად›  წოდებული 

კვერთხის პირველი ნაწილი; 

მიმწოლის მემანქანეს-

კვერთხის მეორე ნაწილი -

 ‹‹კვერთხი››. 

 

საგზაო ბარათი. 

ა) მეზობელი სადგურიდან 

მატარებლის მიმწოლით 

მიღების შესახებ თანხმობისა 

და კვერთხის ამოღების 

ნებართვის არსებობა. 

ბ) სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანება კვერთხული 

სისტემის დაკეტვისა და 

სატელეფონო კავშირზე 

გადასვლის, მეზობელი 

სადგურიდან მატარებლის 

მიღების შესახებ თანხმობის 

სამატარებლო 

ტელეფონოგრამა. 



202 
 

1 2 3 

მატარებლის გაგზავნა 

კვერთხული სისტემის 

უწესივრობისას. 

ი გ ი ვ ე ი გ ი ვ ე 

 

ვ. სატელეფონო კავშირი. ერთლიანდაგიანი და ორლიანდაგიანი უბნები 

 
"სატელეფონო კავშირისას ყველა შემთხვევაში მატარებლისათვის გაიცემა შესაბამისი ფორმის 

შევსებული საგზაო ბარათი. 

აღმდგენი, სახანძრო მატარებლების, დამხმარე ლოკომოტივების, სამეურნეო და სხვა 

მატარებლების დაკეტილ გადასარბენზე გაგზავნისას, ყველა შემთხვევაში გაიცემა ნებართვები 

თეთრი ფერის ბლანკის სახით ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით. 

ყველა სახის კავშირგაბმულობის შეწყვეტისას მატარებლების გაგზავნა ყველა შემთხვევაში 

წარმოებს ნებართვით თეთრი ფერის ბლანკის სახით ორი დიაგონალური წითელი ზოლით". 
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                                       დანართი 2                      

მოძრავი შემადგენლობის დამაგრების ნორმები 

და ძირითადი წესები 

 

  1. სადგურის ლიანდაგებზე ვაგონების დამაგრებისას ამ ინსტრუქციის მე–11 თავში 

ჩამოყალიბებული მოთხოვნების შესაბამისად უნდა ვიხელმძღვანელოთ შემდეგი მინიმალური 

ნორმებით: 

       1.1. ჰორიზონტალურ ლიანდაგებზე და 0,0005–მდე ჩათვლით ქანობის ლიანდაგებზე თითო 

სამუხრუჭო  ბუნიკი ორივე მხრიდან ნებისმიერი რაოდენობის ვაგონების დასამაგრებლად 

(შემადგენლობის, ვაგონების ჯგუფის ან ერთეული ვაგონის); 

1.2.  0.0005–ზე მეტი ქანობის მქონე ლიანდაგებზე დამაგრების ნორმები განისაზღვრება  

შემდეგი საანგარიშო ფორმულებით:  

1.2.1. ცარიელი ვაგონებისაგან შემდგარი  მარშრუტების, აგრეთვე წონის (ბრუტო) მიხედვით 

ერთგვაროვანი მოძრავი შემადგენლობების ან ვაგონების ჯგუფების; სატვირთო დატვირთული 

ვაგონების გვაროვნებისაგან დამოუკიდებლად, სამგზავრო პარკის ვაგონების, ძრავავაგონიანი 

მოძრავი შემადგენლობის ჩათვლით; რეფრიჟერატორული ვაგონების იმ პირობით, რომ ჯგუფში 

(სექციაში) ყველა ვაგონი დატვირთულია ან ყველა ვაგონი ცარიელია (მათ შორის ცარიელი 

სექცია მექანიკური გათბობით); ლოკომოტივების ჯგუფის (ჯგუფშეკრული) არამოქმედ 

მდგომარეობაში – დასამგრებლად; 

1.2.2. შერეული (წონის მიხედვით არაერთგვაროვანი) შემადგენლობების, ჯგუფების, აგრეთვე 

შემდგარი დატვირთული და ცარიელი ვაგონებისაგან ან სხვადასხვა წონის დატვირთული 

ვაგონებისაგან იმ პირობით, რომ სამუხრუჭო ბინკების დადება ხდება იმ დატვირთული 

ვაგონების ქვეშ, რომელთა დატვირთვა ღერძზე არის არანაკლებ 15 ტონა (ბრუტო), 

დასამაგრებლად; 

თუ დაცულია 1.2.1. და 1.2.2. პუნქტებში ნაჩვენები პირობები, მაშინ, გამოიყენება ფორმულა 

                                                   K 
 

   
                    (1) 

სადაც  K -  სამუხრუჭო ბუნიკების საჭირო რაოდენობაა;  N  – შემადგენლობაში (ჯგუფში) 

ღერძების რაოდენობა;    i – ლიანდაგის ან მისი მონაკვეთის ქანობის საშუალო სიდიდე ათასებში 

(1,5 i + 1) – სამუხრუჭო ბუნიკების რაოდენობა თითოეულ  200 ღერძზე. 
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  1.2.3. შერეული შემადგენლობების ან ჯგუფების, რომლებიც შედგება წონის მიხედვით 

არაერთგვაროვანი ვაგონებისაგან, თუ სამუხრუჭო ბუნიკების დადება ხდება ცარიელი ვაგონების  

ქვეშ, ან იმ ვაგონების ქვეშ, რომელთა დატვირთვა ღერძზე 15 ტონაზე (ბრუტო) ნაკლებია და  

რომლებიც არ არიან ამ ჯგუფში ყველაზე მძიმე ვაგონები ან იმ ვაგონების ქვეშ, რომელთა 

დატვირთვა ღერძზე უცნობია – დასამაგრებლად. გამოიყენება ფორმულა 

 

                                           
 

   
                (2)           

                                                

სადაც  (4 i + 1) სამუხრუჭო ბუნიკების რაოდენობაა თითოეულ 200 ღერძზე.  

 1.2.4. მოცემული ფორმულებით გაანგარიშებული დამაგრების ნორმები ნაჩვენები უნდა 

იყოს სადგურის ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტში.   

 სამუხრუჭო ბუნიკების საჭირო რაოდენობა შეიძლება განისაზღვროს დამაგრების 

ნორმების ავტომატიზირებული სისტემის გამოყენებით. 

2. იმ ვაგონების ჯგუფების დამაგრებისას, რომლებშიც ღერძების რიცხვი 200–ზე ნაკლებია ან 

მეტი, ბუნიკების რაოდენობა იანგარიშება დასამაგრებელი ჯგუფის 200 ღერძთან შეფარდების 

პროპორციულად.  

ბუნიკების რაოდენობის წილიდან მნიშვნელობის მიღებისას, ის მრგვალდება მეტ მთელ 

რიცხვამდე. 

მაგალითად:  

ა) ვაგონების 80 ღერძისგან შემდგარი ჯგუფის დასამაგრებლად 0,0025 ქანობზე, როდესაც 

სამუხრუჭო ბუნიკები იდება ცარიელი ვაგონების ან იმ ვაგონების ქვეშ. რომელთა დატვირთვა 

ღერძზე 15 ტონაზე (ბრუტო) ნაკლებია (აგრეთვე იმ ვაგონების ქვეშ, რომელთა დატვირთვა 

ღერძზე უცნობია) საჭიროა: 

                     
                  

   
       სამუხრუჭო ბუნიკი;  

          იმავე ჯგუფის ვაგონების დასამაგრებლად, როდესაც სამუხრუჭო ბუნიკები ედება იმ 

ვაგონების ქვეშ, რომელთა დატვირთვა ღერძზე არის არანაკლები 15 ტონისა ბრუტო საჭიროა: 

                        
                    

   
       სამუხრუჭო ბუნიკი;                        

ბ)  ნახშირის დატვირთული მარშრუტის ან ცარიელი ვაგონებისაგან შემდგარი მარშრუტის 

240 ღერძის დასამაგრებლად 0,0015 ქანობზე საჭიროა: 
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       სამუხრუჭო ბუნიკი;  

                       

 სამუხრუჭო ბუნიკების საბოლოო რაოდენობა გამოითვლება ანალოგიურად ცარიელი 

მარშრუტისათვისაც; 

გ) სამგზავრო მატარებლის შემადგენლობის 72 ღერძის (18 ვაგონის) დასამაგრებლად  0,003  

ქანობზე საჭიროა: 

 

                         
                  

   
         სამუხრუჭო ბუნიკი;  

3. სადგურის ლიანდაგებზე რელსების ზედაპირების ძლიერი დაზეთულობის შემთხვევაში 

(ჩასხმითი ტვირთის დატვირთვის, ცისტერნების გაწმენდისა და გარეცხვის ლიანდაგები და ა.შ) 

ამ დანართის 1 პუნქტში ნაჩვენები, ვაგონების დამაგრების ნორმები იზრდება 1,5–ჯერ. 

4. გატეხილი პროფილის მქონე ლიანდაგებზე, ლიანდაგების მთელი სიგრძის საზღვრებში 

მდგომი მატარებლების შემადგენლობების ან ვაგონების ჯგუფების დამაგრების ნორმები 

გამოითვლება ლიანდაგის მთლიან სიგრძეზე ქანობის საშუალო სიდიდის მიხედვით. თუ 

ვაგონები დგას ლიანდაგის ცალკეულ მონაკვეთზე, მაშინ მათი დამაგრება სამუხრუჭო ბუნიკებით 

წარმოებს ლიანდაგის ამ მონაკვეთზე ლიანდაგის ქანობის სიდიდის შესაბამისი ნორმების 

მიხედვით. ასეთი მონაკვეთების საზღვრები და თითოეული მონაკვეთის საზღვრებში ვაგონების 

დამაგრების ნორმა მითითებული უნდა იყოს ტექნიკურ–განმკარგულებელ აქტში. 

5. დაცლის ქვეშ მიწოდებული ვაგონების ჯგუფის დამაგრებისას სამუხრუჭო ბუნიკები 

დადებული უნდა იქნეს იმ ვაგონების ქვეშ, რომლებიც უნდა დაიცალოს უკანასკნელ რიგში ან 

მათი დამაგრების ნორმატივი გაანგარიშებული უნდა იქნეს ამ დანართის 1.2.3. ქვეპუნქტის 

შესაბამისად. 

6. სამუხრუჭო ბუნიკები წესრიგში უნდა იყოს და დაეწყოს შემადგენლობის სხვადასხვა 

ღერძის ქვეშ იმგვარად, რომ ბუნიკის სრიალას წინა თავი ეხებოდეს ბორბლის ფერსოს, 

სამუხრუჭო ბუნიკის დადების ადგილებში უნდა იყოს ყუთები სილით, რომელიც გამოიყენება 

მოყინულობის წარმოქმნის, დაცვარვის და ა.შ. შემთხვევებში, თუ დამაგრება წარმოებს ორი და 

მეტი სამუხრუჭო ბუნიკით, არ შეიძლება მათი დადება ვაგონის ერთი და იმავე ღერძის ქვეშ. 

აკრძალულია გამოყენებულ იქნეს ვაგონების დასამაგრებლად სამუხრუჭო ბუნიკები, 

რომელთა სრიალა ნაწილი გაყინული ან დაზეთიანებულია. 

7. ქანობიან ლიანდაგებზე ბუნიკები ედება დაღმართის მხრიდან. ცარიელი ვაგონები 

ლიანდაგებზე 0,0005–ზე მეტი 0,001–მდე ქანობის ჩათვლით უნდა დამაგრდეს დამატებით ერთი 

სამუხრუჭო ბუნიკით დაღმართის საწინააღმდეგო მხრიდანაც.                                                       
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8. თუ სამუხრუჭო ბუნიკი ედება დასამაგრებელი ჯგუფის მოსალოდნელი წასვლის მხრიდან 

არა უკანასკნელი ვაგონის ქვეშ, მაშინ დამატებით უნდა შემოწმდეს ამ ვაგონთან ყველა დანარჩენი 

ვაგონის გადაბმულობის საიმედოობა.  

9. ძლიერი ქარის (15 მ/წმ–ზე მეტი), როდესაც მისი მიმართულება ემთხვევა ვაგონების 

შესაძლებელი წასვლის მიმართულებას, ამ დანართის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად გამოთვლილი 

დამაგრების ნორმა (დასამაგრებელი ჯგუფის თითოეულ 200 ღერძზე) იზრდება ვაგონების 

ბორბლების ქვეშ სამი დამატებითი სამუხრუჭო ბუნიკის, ძალიან ძლიერი (შტორმული) ქარის 

დროს – შვიდი სამუხრუჭო ბუნიკის დადებით.  

10. ძრავავაგონიანი მატარებლების, ლოკომოტივების არამოქმედ მდგომარეობაში, 

გამონაკლის შემთხვევებში კი სხვა მოძრავი შემადგენლობის დამაგრებისას საჭირო რაოდენობის 

სამუხრუჭო ბუნიკების არარსებობისას, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მოძრავი შემადგენლობის 

ხელის მუხრუჭები ანგარიშით: 5 სამუხრუჭო ღერძი ცვლის 1 ერთ სამუხრუჭო ბუნიკს.  

ჰორიზონტალურ ლიანდაგებზე, ან ლიანადაგებზე 0,0005 და ნაკლები ქანობით ორივე 

მხრიდან სამუხრუჭო ბუნიკების დადების ნაცვლად შეიძლება მოყვანილ იქნეს მოქმედებაში 

ერთი ვაგონის (ლოკომოტივის)  ხელის მუხრუჭი გადაბმული მოძრავი შემადგენლობის 

ნებისმიერ ნაწილში.    
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                                                 დანართი 3.                                         

განსაკუთრებული სიფრთხილის მომთხოვნი ტვირთიანი 

ვაგონებისა და სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის 

მატარებლებში ჩართვის წესი 

 

          1.   ვაგონებს (ცისტერნებს) იმ ტვირთით, რომელიც მოითხოვს განსაკუთრებულ 

სიფრთხილეს მატარებლებში ჩართვისას, უნდა ჰქონდეს საფარი ლოკომოტივიდან, ხალხით 

დაკავებული ვაგონებიდან და ერთმანეთს შორის. განსაკუთრებული სიფრთხილის მომთხოვნი 

ტვირთის გადაზიდვის პირობების შესახებ ცნობები, ასეთი ტვირთის დასახელება და საფარის 

დაწესებული ნორმები მოცემულია ტვირთის გადაზიდვის წესებში. მონაცემები, რომლებიც 

ახასიათებს ასეთი ტვირთის ძირითად თვისებებს, აგრეთვე საფარის აუცილებელი ნორმები 

ნაჩვენები უნდა იყოს ტვირთის გამგზავნის მიერ გადაზიდვის დოკუმენტებში.  

 2. ერთეული ვაგონები წესივრული სავალი ნაწილებით, რომლებიც უვარგისია შემადგენლობაში 

მსვლელობისათვის, შეკეთების პუნქტებში უნდა გადაიგზავნოს მხოლოდ ცალკე 

ლოკომოტივებით, სავაგონო დეპოებში ან სარეცხ–გასაორთქლ სადგურებში დაწესებული 

გადაზიდვის დოკუმენტების შედგენის შემდეგ. 

 3. მე–4 და მე–5 ხარისხის გვერდითი და ქვედა არაგაბარიტული ტვირთით  დატვირთულ 

ვაგონებს მატარებლის თავიდან და ბოლოდან უნდა ჰქონდეს საფარი არანაკლებ ერთი ვაგონისა 

გაბარიტიანი ტვირთით ან ცარიელი. 

 აკრძალულია ჩაირთოს გვერდითი და ქვედა არაგაბარიტული ტვირთით (გარდა 1–3 ხარისხის 

არაგაბარიტული ტვირთისა) დატვირთული ვაგონები გრძელშემადგენლობიან მატარებლებში. 

 საკონტროლო ჩარჩოს ზედა ზონის ხილვადობის გასაუმჯობესებლად ვაგონი საკონტროლო 

ჩარჩოთი ჩართული უნდა იყოს მატარებლის თავში ან ლოკომოტივიდან უნდა განცალკევდეს 

ერთი ცარიელი ბაქნით.   

 გვერდითი და ქვედა მე–6 ხარისხის არაგაბარიტული ტვირთით და ზეარაგაბარიტული 

ტვირთით დატვირთული ვაგონები ჩართული უნდა იყოს მატარებლის შემადგენლობის შუაში, 

მაგრამ არა ნაკლებ 20 ვაგონის დაშორებით ვაგონებიდან საკონტროლო ჩარჩოთი. 

 არაგაბარიტული (ზეარაგაბარიტული) ტვირთის საკონტროლო ჩარჩოთი სპეციალური 

მატარებლით ცალკე ლოკომოტივით გადაზიდვისას, ვაგონი ამ ტვირთით ჩართული უნდა იყოს 

არა უახლოეს 5 ვაგონისა, ვაგონიდან საკონტროლო ჩარჩოთი. 
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 მატარებლების შემადგენლობაში შეიძლება ჩაირთოს დატვირთული ტრანსპორტიორები 300 

ტონამდე ტვირთამწეობით, გარდა ტსჩ–300მ/ტიპის შეუღლებული ტრანსპორტიორებისა (ტიპის 

კოდი 3994). 

 უფრო მეტი ტვირთამწეობის მქონე ტრანსპორტიორების, აგრეთვე ტსჩ–300მ ტიპის 

ტრანსპორტიორების როგორც დატვირთული, ისე ცარიელ მდგომარეობაში მსვლელობის წესები 

დადგენილი უნდა იყოს ტრანსპორტიორების ექსპლუატაციის ტექნიკური პირობებით ან 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის  ცალკეული მითითებებით. 

12 და მეტღერძიანი დატვირთული ტრანსპორტიორების მატარებელში ჩართვისას, (გარდა 

გადაბმის ტიპის ტრანსპორტიორებისა 120ტ. ტვირთამწეობით), მათთან ერთად თითოეული 

მხრიდან ჩართული უნდა იყოს,  როგორც საფარი, არანაკლები ორი ოთხღერძიანი ვაგონისა 

დატვირთული ტვირთით არა უმეტეს 40 ტონისა ანდა ნებისმიერი ტიპის ცარიელი ვაგონისა. 

ერთ მატარებელში ასეთი რამდენიმე ტრანსპორტიორის მსვლელობისას მათ შორის უნდა 

ჩაირთოს არანაკლებ სამი ასეთი ვაგონი, როგორც საფარი.  

ოთხღერძიანი და გადაბმის ტიპის ცარიელი და დატვირთული ტრანსპორტიორები 120ტ. 

ტვირთამწეობით – ჩაირთვება მატარებლებში საფარის გარეშე. 

გადაბმის  ტიპის ტრანსპორტიორების 120ტ ტვირთამწეობით (ტიპის კოდი 3960 და 3961) 

და 240 ტ (ტიპის კოდი 3974) მატარებლებში ჩართვისა და მსვლელობის წესები დადგენილი უნდა 

იყოს ამ ტრანსპორტიორების ექსპლუატაციის ტექნიკური პირობების  გათვალისწინებით.  

8 და მეტღერძიანი ტრანსპორტიორები 3 ათასზე მეტი წონის მატარებლებში 

მსვლელობისას შეიძლება ჩაირთოს მხოლოდ მატარებლების შემადგენლობის ბოლო მეოთხედ 

ნაწილში, უფრო ნაკლები წონისას აღნიშნული ტრანპორტიორები შეიძლება ჩაირთოს 

მატარებლის  შემადგენლობის ნებისმიერ ნაწილში.  

4. ჰოპერ–დოზატორების კურსირება საერთო სარგებლობის  ლიანდაგებზე დაიშვება 

მხოლოდ ჩაკეტილ მარშრუტებში, ლიანდაგებზე დაიშვება მხოლოდ ჩაკეტილ მარშრუტებში, 

თითოეულ მარშრუტში ერთი სპეციალური ვაგონით მომსახურე პერსონალისათვის. 

თითოეულ მარშრუტში ჰოპერ–დოზატორების რაოდენობა განისაზღვრება ტექნიკურ 

მოთხოვნათა და დაცვის პირობებიდან გამომდინარე. ბალასტის ნივთიერებების  გამოტანა 

მეზობელი  ქვეყნების  რკინიგზებიდან,  აგრეთვე მათი შეტანა ზამთრის საწყობების ბაზებზე, 

როგორც წესი, უნდა წარმოებდეს ორმაგი მარშრუტებით. 

ცარიელი და დატვირთული ჰოპერ–დოზატორული მარშრუტები, რომლებიც კურსირებენ 

უფრო ნაკლები სიგრძის და წონის შემადგენლობებში, ვიდრე მატარებლების მოძრაობის 

გრაფიკითაა დაწესებული, ე.ი. არასრულწონიანი ან არასრულშემადგენლობიანი ნებადართულია 

შეივსოს ნებისმიერი მოძრავი შემადგენლობით, გარდა დუმპკარებისა (გამონაკლისს შეადგენს 63 

ს–60 და 73ს–60 დუმპკარების ტიპები), რომლებიც არ უნდა აიხსნას შუალედ სადგურებში და არ 

შეზღუდავენ მარშრუტების მოძრაობის  სიჩქარეს. ამასთან ჰოპერ–დოზატორების ცნიი–2 და 

ცნიი–3–ს მარშრუტებისათვის დატვირთული შემადგენლობის მთლიანი წონა არ უნდა იყოს 2600 

ტონაზე მეტი. ასეთი სატვირთო მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს  

მატარებელში ჩართული ჰოპერ–დოზატორების სიჩქარეს.  
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ჰოპერ–დოზატორებისაგან შემდგარი მარშრუტების დატვირთულ ან ცარიელ 

მდგომარეობაში მსვლელობისათვის მზადყოფნის შესახებ დაწესებული დასაშვები მოძრობის 

სიჩქარით მოცემულ უბნებზე, ჰოპერ–დოზატორული მარშრუტის მემანქანე მოვალეა სატვირთო 

დოკუმენტებში გააკეთოს ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ მარშრუტი მზად არის მსვლელობისათვის, 

რომ ჰოპერ–დოზატორების ყველა დამცლელ – მადოზირებელი მოწყობილობა შემოწმებულია, 

გასინჯულია და მოყვანილია მთლიან სატრანსპორტო მდგომარეობაში. მარშრუტის 

დატვირთულ მდგომარეობაში მსვლელობისას ასეთი ჩანაწერი კეთდება ზედნადებში, ხოლო 

ცარიელ მდგომარეობაში  მსვლელობისას – გადაგზავნის უწყისში. 

ჰოპერ–დოზატორების მადოზირებელი მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება 

(მოვლა) სრულდება ჰოპერ–დოზატორების მომსახურე ბრიგადების ძალებით. 

ვაგონების ნაწილების გასინჯვა და აუცილებელი შეკეთება წარმოებს ჩვეულებრივი წესით. 

ტექნიკური მომსახურების პუნქტების  მუშაკების მიერ. 

ჰოპერ–დოზატორები სატვირთო  მატარებლებით შეიძლება გაიგზავნოს გაუცილებლად 

მხოლოდ  ცარიელ მდგომარეობაში ქარხანა–დამამზადებლების, სავაგონო დეპოების, 

შემკეთებელი ქარხნების, სალიანდაგო  მეურნეობის ქვედანაყოფების განცხადებით მიწერის 

ადგილზე, შეკეთებისათვის ან შეკეთებიდან რეგულირების მიზნით მათი გაგზავნის 

აუცილებლობისას და ა.შ., ამ გადაზიდვის გაფორმებით, სადგურის კომერციული ანგარიშების, 

აგრეთვე უწესივრო ვაგონების არსებობისა და შეკეთების აღრიცხვის მოქმედი მითითებების 

შესაბამისად. 

ჰოპერ–დოზატორების გაგზავნამდე გამგზავნმა ისინი უნდა მოიყვანოს სრულ 

სატრანსპორტო მდგომარეობაში, მსვლელობისათვის მზადყოფნისა და მოძრაობის დასაშვები 

სიჩქარეების შესახებ გაგზავნის სადგურში გააკეთოს ჩანაწერი გადაგზავნის დოკუმეტნებში. 

საბრუნიდან უწესივრობის გამო ახსნილი დატვირთული ჰოპერ–დოზატორი 

შესაკეთებლად გაგზავნამდე უნდა დაიცალოს, რის შემდეგ მოყვანილ იქნეს მთლიან 

სატრანსპორტო მდგომარეობაში. სადგურის უფროსი აგზავნის ჰოპერ–დოზატორებს მხოლოდ 

გაგზავნის შესახებ განაცხადის, გადასაგზავნი და სატვირთო დოკუმენტების არსებობისას. 

5. რკინიგზის ტრანსპორტის ლიანდაგებზე სხვა სამინისტროებისა და უწყებების, 

საწარმოებისა და ორგანიზაციების კუთვნილი დუმპკარების კურსირება ხდება რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მითითებების საფუძველზე, ნებართვებით და პირობებით, რომლებიც 

წესდება: რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს საზღვრებში – სამმართველოს უფროსის 

მიერ, რკინიგზის ფარგლებში – რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ.  

რკინიგზის ლიანდაგებზე კურსირების ნებართვის გაცემის წინ დუმპკარები ისინჯება 

კომისიურად შემდეგი შემადგენლობით: სავაგონო დეპოს უფროსი, ტერიტორიული 

სამმართველოს მოძრაობის უსაფრთხოების რევიზორი სავაგონო მეურნეობის დარგში და 

სადგურის უფროსი.  კომისია ამოწმებს მათი ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობას იმ 

პირობებით, რომლებიც გათვალისწინებულია განაცხადში დუმპკარების კურსირების შესახებ. 

გასინჯვის შედეგად დგება აქტი, რომელიც შეიცავს მონაცემებს ტექნიკური მდგომარეობის,  მათი  
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ვარგისიანობისა და რკინიგზის ლიანდაგებზე მიმოქცევის შესაძლებლობების შესახებ. 

რკინიგზის ლიანდაგზე მიმოქცევა ხდება: დუმპკარების 63ს–60 და 73ს–60 სატვირთო 

მატარებლებისათვის დაწესებული სიჩქარით, სრულშემადგენლობიანი მარშრუტებით და 

გაზრდილი ჯგუფებით, რომელთა შევსება შეიძლება როგორც ცარიელ, ისე დატვირთულ 

მდგომარეობაში ნებისმიერი მოძრავი შემადგენლობით ფორმირების გეგმის შესაბამისად; ყველა 

სხვა ტიპის დუმპკარებისათვის, შესაბამისი ტიპის დუმპკარებისთვის დაწესებული სიჩქარით, 

ცალკეული მარშრუტებით წონით არა უმეტეს 2600 ტონისა, ნებისმიერი მოძრავი 

შემადგენლობით შევსებით ცარიელ მდგომარეობაში დაწესებულ სიგრძემდე, დატვირთულ 

მდგომარეობაში კი –  ნაჩვენებ წონამდე (2600 ტონა). 

დუმპკარების მარშრუტების შევსება ნებადართულია მხოლოდ ისეთი მოძრავი 

შემადგენლობით, რომელიც არ საჭიროებს შუალედ სადგურებში ახსნას და არ ზღუდავს 

დუმპკარების მარშრუტების სიჩქარეს. 

დუმპკარების მარშრუტებს და ყველა ტიპის დუმპკარების გაზრდილ ჯგუფებს აცილებს 

დუმპკარების მფლობელი საწარმოს მიერ დანიშნული, დუმპკარების მოწყობილობებისა და 

ექსპლუატაციის მცოდნე ბრიგადა მემანქანისა და მემანქანის თანაშემწის შემადგენლობით. 

შესაკეთებლად, სამუშაო ადგილზე ან შეკეთებიდან დაბრუნებული დუმპკარების 

მატარებლებით გადაგზავნა შეიძლება ხდებოდეს მხოლოდ ცარიელ მდგომარეობაში, სატვირთო 

მატარებლებისათვის დაწესებული სიჩქარეებით (დუმპკარებისათვის ვს–100 და ვს–105 არა 

უმეტეს 80 კმ/სთ სიჩქარისა), ამასთან დუმპკარები 63ს– 60 და 73ს–60 შეიძლება ჩაირთოს 

მატარებლის ნებისმიერ ნაწილში, ყველა დანარჩენი კი სატვირთო მატარებლის ბოლოში. 

ვაგონების – დუმპკარების ტექნიკური მომსახურება რკინიგზის ლიანდაგებზე ყოფნისას 

წარმოებს რკინიგზის კუთვნილი ვაგონების პარკის თანასწორად.  

ტექნიკური და კომერციული უწესივრობის გამო მარშრუტებიდან დატვირთული 

დუმპკარების ახსნას აფორმებენ მასიური ტვირთის მარშრუტებითა და ვაგონების ჯგუფებით, 

ერთი ზედნადებით გადაზიდვის წესების შესაბამისად. დამატებით გაგზავნის დოკუმენტებში 

აჩვენებენ ძირითად გადაზიდვის დოკუმენტებში არსებულ განსაკუთრებულ აღნიშვნას, ამასთან 

აუცილებლად უნდა შედგეს სავსა (სავაგონო სამსახურის აღრიცხვა) – 23 ფორმის შეტყობინება.  

6. მძიმე ტიპის საგზაო მანქანები (ლიანდაგდასაგები, ღორღსაწმენდი, თოვლასაღები და 

სხვ.), რინიგზაზე მოძრავი ამწეები და სხვა სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის ერთეულები 

(გადასაადგილებელი ელქტრომოწყობილობები, საქვაბეების გასათხრელი, საკონტაქტო ქსელის 

საყრდენის ხიმინჯის ფუნდამენტის ჩასაძირი და ა.შ.) იგზავნება სადგურებიდან არამუშა 

მდგომარეობაში (სატვირთო მატარებლებში ან ცალკე ლოკომოტივებით), მხოლოდ ამ 

აგრეგატირების მფლობელი სამეურნეო ერთეულების ხელძღვანელობის განცხადებით. 

აგრეგატებს არამუშა მდგომარეობაში მსვლელობისათვის ამზადებს გამგზავნი მისი 

შესაბამისი აგრეგატებისათვის დამუშავებული ტექნიკური პირობებით (ინსტრუქციით) 

გათვალისწინებულ მოთხოვნათა ან აგრეგატების საპასპორტო მონაცემების შესაბამისად. 
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აგრეგატის სატრანსპორტო მდგომარეობაში მოყვანის შესახებ გამგზავნმა უნდა აღნიშნოს 

გადაზიდვის დოკუმენტებში. 

აგრეგატის არამუშა მდგომარეობაში მსვლელობისათვის მომზადებას ამოწმებს რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ დანიშნული კომისია. 

აგრეგატის სატვირთო მატარებლების შემადგენლობებში ჩართვა ხდება ტექნიკურ 

პირობებში (ინსრუქციებში) გათვალისწინებული დებულებების თანახმად ან შესაბამისი 

აგრეგატის ექასპლუატაციის განმსაზღვრელი წესების საპასპორტო მონაცემების მიხედვით.  

თუ ტექნიკური პირობების (ინსტრუქციების) შესაბამისად ან საპასპორტო მონაცემებით 

აგრეგატი გატარებული უნდა იქნეს სატვირთო მატარებლების მოძრაობის გრაფიკით 

გათვალისწინებულ სიჩქარეზე ნაკლები სიჩქარით, აგრეგატის არამუშა მდგომარეობაში მოყვანის 

შესახებ აღნიშვნაში გამგზავნმა უნდა უჩვენოს ეს სიჩქარე. 

7. ლოკომოტივები უმოქმედო  მდგომარეობაში გადაიგზავნება დეპოს უფროსების ან 

ქარხნების ადმინისტრაციების განცხადებით ლოკომოტივების ტექნიკური მდგომარეობის 

შემოწმების შემდეგ, რაც ფორმდება დაწესებული ფორმის შედგენილი აქტით. აქტში, რომელიც 

განაცხადთან ერთად წარედგინება გამგზავნი სადგურის უფროსს, ნაჩვენები უნდა იყოს 

ლოკომოტივის მსვლელობის ნებადართული სიჩქარე. აქტის მეორე ეგზემპლარი ჩაბარდება 

ლოკომოტივის გამცილებელს. 

უმოქმედო მდგომარეობაში გასაგზავნი ელმავალები და თბომავლები სატვირთო 

მატარებლებში ჩაირთვებიან წამყვანი ლოკომოტივის შემდეგ არა უმეტეს ორი ერთსექციიანი ან 

ერთი სამსექციიანი (ორსექციიანი) – გენერალური დირექტორის მიერ დაწესებული 

რაოდენობით.  

რკინიგზის ხელმღძვანელობის  მითითებით მნიშვნელოვანი რაოდენობის 

ლოკომოტივების გადაგზავნისას ნებადართულია გაიგზავნოს  ლოკომოტივები, დატვირტვით 

არა უმეტეს 8.1 ტონისა ლიანდაგის ერთ მეტრზე, ჯგუფებად 3–დან 10–მდე ორსექციიანი, 7 

სამსექციიანი ან 20 ერთსექციიანი ლოკომოტივები (წამყვანი ლოკომოტივის გარდა), ამასთან, 

წამყვანი შეიძლება იყოს ამ ჯგუფის ერთ–ერთი ლოკომოტივი. 

სატვირთო მატარებლებში დიზელ–მატარებლების შემადგენლობების გადაზიდვისას 

უკანასკნელი ჩაირთვება სატვირთო მატარებლების ბოლოში.  

ორთქლმავლები ტენდერებით, რომლებიც გადაიგზავნება ცივ მდგომარეობაში, ჩაირთვება 

წამყვანი ლოკომოტივის შემდეგ, რაოდენობით ტერიტორიული სამმართველოს ფარგლებში არა 

უმეტეს ერთისა, ხოლო რკინიგზის ფარგლებში – გენერალური დირექტორის მიერ დადგენილი 

რაოდენობით. ცივი ორთქლმავლის მატარებლის თავში დაყენება ორმაგი წევისას ხდება 

ლიანდაგის ზედნაშენთან და ხელოვნურ ნაგებობასთან დაკავშირებით და დაიშვება რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის ნებართვით. ორთქლმავლები ოთხ – და ექვსღერძიანი ტენდერებით   

დასაშვებია გაიგზავნოს ტენდერით წინ, ორთქმავლები სამღერძიანი ტენდერით უნდა ჩაირთოს 

მატარებელში  მხოლოდ მილით წინ.  
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8. სპეცფორმირებების გადაადგილება ხდება მათი უფროსების განაცხადით: 

ტერიტორიული სამმართველოს ფარგლებში – რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსის, რკინიგზის ფარგლებში – გენერალური დირექტორის ბრძანებით.  

სპეცფორმირებების ხასიათთან და მოძრავი შემადგენლობის ტიპთან დაკავშირებით 

ბრძანებაში ნაჩვენები უნდა იყოს მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი  გადაადგილების  

პირობები. 

9. მეტროპოლიტენის ვაგონები გადაიგზავნება მეტროპოლიტენის ვაგონებისა (12 

ვაგონამდე) და რკინიგზის სატვირთო პარკის ორი ცალი საფარი ვაგონისაგან ფორმირებულ 

ჯგუფებად. საფარის ვაგონები ებმება ჯგუფის ორივე მხრიდან თითოეულ ბოლოზე თითო. ეს 

ვაგონები, მეტროპოლიტენის ვაგონების მიბმის მხრიდან, ტიპიური ავტოგადაბმის თავების 

ნაცვლად, გარდამავალი გადაბმის მოწყობილობებით უნდა იყოს აღჭურვილი. 

მეტროპოლიტენის ვაგონების გასაცილებლად გამგზავნის მიერ  ინიშნება გამცილებლები, 

რომელთა მგზავრობისათვის გამოიყენება ზაფხულში მეტროპოლიტენის ერთ–ერთი ვაგონი, 

ხოლო ზამთარში საფარის ერთ–ერთი ვაგონი გამოიყენება ვაგონ–სათბურად.  

მსვლელობისათვის ვარგისიანობის განსაზღვრის მიზნით მეტროპოლიტენის გადასაგზავნ 

ვაგონებს ამოწმებს გამგზავნის მიერ დანიშნული კომისია. კომისიის შემადგენლობაში ჩართული 

უნდა იყოს რკინიგზის სადგურში ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის 

წარმომადგენელი. კომისია ადგენს გასაგზავნი ვაგონების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმების, 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულ სალსა (სალოკომიტივო სამსახურის 

აღრიცხვა) – 25 ფორმა აქტს 3 ეგზემპლარად, რომლის პირველი ეგზემპლიარი რჩება ვაგონების 

გამგზავნ დეპოში ან ქარხანაში, მეორე გადაეცემა გამცილებლების ჯგუფის უფროსს, მესამე 

გამოიყენება ვაგონების გაგზავნის შესახებ სადგურებისათვის განაცხადის მისაცემად. 

მომზადებული ჯგუფის ტრანსპორტირება წარმოებს ცალკე ლოკომოტივით. 

მეტროპოლიტენის ვაგონების მატარებლების შემადგენლობაში ჩართვა, აგრეთვე მათი 

მახარისხებელ გორაკზე გატარება არ დაიშვება. 

მეტროპოლიტენის ვაგონების გატარება რკინიგზის ლიანდაგებზე წარმოებს პირდაპირ 

(სწორ) ლიანდაგებზე ან 300 მეტრზე მეტი  რადიუსის მოხვეულებში სატვირთო 

მატარებლებისათვის დაწესებული სიჩქარეებით, მაგრამ არა უმეტეს 75 კმ/სთ–ისა. 300 მეტრი და 

ნაკლები რადიუსის მოხვეულებში მოძრაობის  სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს: 60 მეტრამდე 

რადიუსის მოხვეულში – 15 კმ/სთ, 100 მეტრამდე რადიუსის – 30 კმ/სთ, 300 მეტრამდე რადიუსის 

– 60 კმ/სთ–ს. 

მეტროპოლიტენის ვაგონების ჯგუფის მსვლელობის მარშრუტებს ადგენს და აცხადებს 

რკინიგზის გადაზიდვის სამსახურის უფროსი. 
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                                         დანართი 4                                          

დრეზინების მოძრაობის წესების 

ძირითადი დებულებები 

 

ა.  ასაღები ტიპის დერეზინები 

     1.   <<ასაღები მოძრავი ერთეულების მოძრაობა წარმოებს გადასარბენის დაკავების უფლების 
შესახებ სამატარებლო  დოკუმენტების გაუცემლად. 

       გადასარბენებზე, რომლებსაც აქვთ გვირაბები ან დიდი ხიდები, ასაღები მოძრავი 
ერთეულების მოძრაობის წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. ასაღები 
ერთეულების მოძრაობამ არ უნდა გამოიწვიოს მატარებელთა განრიგით მსვლელობის 
დარღვევები. 

 ყველა ასაღებ მოძრავ ერთეულს უნდა ჰქონდეს ელექტროიზოლაციანი ღერძები. 

 ასაღები მოძრავი ერთეულების მოძრაობის წესი დადგენილი უნდა იყოს მატარებლების 
მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით>>. (ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

16.51. პუნქტი). 

  2. დღე–ღამის ბნელ პერიოდში, აგრეთვე ნისლის, თოვლის, ქარბუქის, 5°C –ზე დაბალი 

ტემპერატურისა და კოკისპირული წვიმების დროს ასაღები დრეზინების გადასარბენზე გასვლა 

აკრძალულია. აუცილებლობის შემთხვევაში დრეზინა ამ დროს უნდა მოძრაობდეს როგორც 

არაასაღები (მატარებლების უფლებებით), რის შესახებაც დრეზინის გამცილებელი უფროსი 

მუშაკის მიერ სადგურის მორიგეს მიეცემა შესაბამისი განაცხადი. 

 3. ასაღებ მოძრავ ერთეულებს მოძრაობისას უნდა ჰქონდეს სიგნალები სიგნალიზაციის 

ინსტრუქციის შესაბამისად. 

 სიგნალების გარეშე (უსიგნალოდ) ლიანდაგზე დრეზინის დადგმა აკრძალულია. 

 4. დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ  უბნებზე ასაღები მოძრავი ერთეულების 

მოძრაობის წესები დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ.  

 5. ორლიანდაგიან გადასარბენებზე ასაღები მოძრავი ერთეულების მოძრაობა დასაშვებია 

მხოლოდ სწორი ლიანდაგით. დრეზინის მოძრაობა არასწორი ლიანდაგით დაიშვება მხოლოდ 

როგორც არაასაღები (მატარებლის უფლებებით). 
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6. დრეზინების მსვლელობა გადასარბენის დაკავებით ნებადართული იყოს სამატარებლო 

დისპეტჩერის მიერ ლიანდაგის სამსახურის პასუხისმგებელი მუშაკის (თანამდებობით 

ლიანდაგის ბრიგადირზე არაუმდაბლესი) ან სხვა სამსახურების (საკონტაქტო ქსელის რაიონის 

ელექტრომექანიკოსის ან ოსტატის) მუშაკების განაცხადის თანახმად, რომელთა 

განკარგულებაშიც არის ასაღები დრეზინა. 

 7. ასაღები მოძრავი ერთეულების გადასარბენზე გაგზავნისას, მათი მოძრაობის შესახებ 

გადასასვლელების მორიგეების შეტყობინების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი. 

 8. ასაღები დრეზინის გამცილებელი მუშაკების რაოდენობა საკმარისი უნდა იყოს მატარებლის 

მოახლოებისას ლიანდაგიდან დრეზინის დაუყოვნებლივ ასაღებად. ყველა შემთხვევაში 

არანაკლები: დრეზინისათვის ტდ–5 – ოთხი ადამიანი, დრეზინებისათვის იდ და სმ–4 – ორი 

ადამიანი. 

 ასაღები დრეზინის უფროსი გამცილებელი შეიძლება იყოს მუშაკი თანამდებობით 

არაუმდაბლესი ლიანდაგის ბრიგადირისა, საკონტაქტო ქსელის რაიონის ელექტრომექანიკოსის 

ან ოსტატისა. მათი არყოფნისას უფროსად ითვლება დრეზინის მძღოლი. 

 ლიანდაგიდან აღებული დრეზინა უნდა დაიდგას ისე, რომ არ ირღვეოდეს ნაგებობათა 

მიახლოების გაბარიტი. 

 9. ასაღები დრეზინის მძღოლი უნდა გამოიცადოს ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების, 

სიგნალიზაციის ინსტრუქციის, მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციის, სალიანდაგო სამუშაოების  წარმოებისას მატარებელთა მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ინსტრუქციის, პირადი უსაფრთხოების ტექნიკის წესების ცოდნაში და 

ყოველთვის თან უნდა ჰქონდეს დრეზინის მართვის უფლების   მოწმობა. 

 მძღოლს ეკრძალება გადასცეს დრეზინის მართვა იმ პირებს, რომლებსაც არა აქვთ მართვის 

უფლება. 

 10. დრეზინის გამცილებელი უფროსი მუშაკი პასუხიმგებელია დრეზინის მოძრაობისა და მასზე 

მყოფი ხალხის უსაფრთხოებისათვის, მას თან უნდა ჰქონდეს მატარებლების მოძრაობის განრიგი 

და სადგურიდან გადასარბენზე წასვლის წინ შეადაროს თავისი საათი სადგურის მორიგის საათს,  

აგრეთვე  გამგზავრების წინ დარწმუნდეს დრეზინის სრულ წესივრულობაში, შეამოწმოს 

სიგნალების არსებობა და საწვავით უზრუნველყოფა. 

 11. დრეზინის მძღოლმა გადასასვლელებზე, განსაკუთრებით მორიგე მუშაკებით 

მოუმსახურებლებზე, და იმ უბნებზე გავლისას, სადაც წარმოებს სალიანდაგო სამუშაოები, უნდა 

დაიცვას განსაკუთრებული სიფრთხილე. 

 12. მოძრობის დროს აკრძალულია: დრეზინაზე დგომა, ბორტებზე ჯდომა, დრეზინიდან 

ჩამოსვლა ან მასზე დაჯდომა (ასვლა) დრეზინის სრულ გაჩერებამდე, თამბაქოს მოწევა 

მოძრაობის დროს, აგრეთვე  გაჩერებებზე დრეზინის სათბობით მომარაგებისათვის დგომისას. 
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 13. ერთდროულად მგზავრობისათვის ხალხის რაოდენობა დრეზინაზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

დრეზინაზე ტდ–5 ექვსი ადამიანი, დრეზინებზე იდ და სმ-4 სამ–სამი ადამიანი. დრეზინაზე 

ტვირთის გადაზიდვა არ დაიშვება. 
 

 

 14. მუშაკების გადასაყვანად დრეზინის გადასარბენზე გასვლისას მისი მუშაობის საერთო 

ხელმძღვანელობისათვის უნდა დაინიშნოს მუშაკი, თანამდებობით არაუმდაბლესი ლიანდაგის 

ბრიგადირისა,  საკონტაქტო ქსელის რაიონის ელექტრომექანიკოსის ან ოსტატისა. 

 აკრძალულია დრეზინის  მსვლელობა (მოძრაობა) მისაბმელებით. 

ასაღები დრეზინების მოძრაობის წესები 

 15. ასაღები დრეზინების გამცილებელ უფროს მუშაკს უფლება არ აქვს დრეზინით 

გადაადგილდეს სადგურის ფარგლებში სადგურის მუშაკების (სადგურის მორიგის, 

სიგნალისტის,  საისრე პოსტის მორიგის) უნებართვოდ, აგრეთვე გავიდეს გადასარბენზე 

სადგურის მორიგის უნებართვოდ და მისგან მატარებლების ფაქტიური მოძრაობის შესახებ 

წერილობითი ცნობის მიუღებლად. 

სადგურში შესვლისას უფროსმა მუშაკმა უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული ყურადღება  

და იხელმძღვანელოს შესასვლელი პოსტის მორიგის (სიგნალისტის) მითითებით. 

16. გადასარბენიდან სადგურში შესვლისას დრეზინის გამცილებელმა უფროსმა მუშაკმა 

უნდა მოახსენოს ამის შესახებ სადგურის მორიგეს პირადად ან ტელეფონით და შემდგომში 

იხელმძღვანელოს სადგურის მორიგის მითითებებით. 

17. ასაღები მოძრავი ერთეულის გამცილებელი უფროსი მუშაკი გადასარბენზე გასვლის 

წინ მოვალეა შეატყობინოს სადგურის მორიგეს დრეზინის გაგზავნის აუცილებლობის შესახებ იმ 

პუნქტის მითითებით, სადამდეც ის მიდის, საჭირო დრო დრეზინის მეზობელ სადგურამდე 

მისასვლელად ან მისი ლიანდაგიდან აღების მომენტამდე (გადასარბენის ნაწილზე ან 

გადასარბენზე გაჩერებით მსვლელობისას).  

18. სადგურის მორიგემ, მიიღებს რა დრეზინის გამცილებელი უფროსი მუშაკის 

შეტყობინებას მისი გადასარბენზე გასვლის აუცილებლობის შესახებ, სამატარებლო 

დისპეტჩერთან უნდა გამოარკვიოს მატარებლების მოძრაობის ფაქტობრივი და მოსალოდნელი 

მდგომარეობა. 

19. ასაღები მოძრავი ერთეულების გამცილებელი უფროსი მუშაკი, რომელიც გამოარკვევს 

გადასარბენზე მატარებლების მოძრაობის გარემოებას სადგურის მორიგესთან, თუ არის 

დრეზინისათვის დაწესებული მოთხოვნების დაცვის მხედველობაში მიღებით გადასარბენზე 

მსვლელობისათვის საკმარისი დრო, მოვალეა სადგურის მორიგისაგან მიიღოს გსა-62 

(გადაზიდვის სამსახურის აღრიცხვა–62) ფორმის დრეზინის გამცილებლის ცნობა, რომელშიც 

ნაჩვენები უნდა იყოს  ინფორმაცია გადასარბენზე მატარებლების მოძრაობის შესახებ დროის იმ 

პერიოდში, რომელიც აუცილებელია დრეზინის მსვლელობისათვის (დრეზინის გამცილებელი 

უფროსი მუშაკის განაცხადის საფუძველზე), მაგრამ არა უმეტეს 1 საათისა. 

თუ ასაღები მოძრავი ერთეული არ წავიდა გადასარბენზე სადგურის  მორიგისაგან  გსა-62 

ფორმის ცნობის მიღებიდან 10 წუთის განმავლობაში, დრეზინის გამცილებელმა უფროსმა 

მუშაკმა მისი წასვლის წინ სადგურის მორიგისაგან უნდა მიიღოს ახალი ცნობა ან წინათ 

გაცემული ცნობის ნამდვილობის დადასტურება. 
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20. სადგურის მორიგე გსა-62 ფორმის ცნობის გაცემისას უნდა ხელმძღვანელობდეს 

მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში ჩანაწერებით და სამატარებლო დისპეტჩერისაგან 

მიღებული ცნობებით.  
 

გსა-62 ფორმის ცნობა ივსება სადგურის მორიგის  მიერ ორ ცალად, რომელთაგან პირველი 

გადაეცემა დრეზინის გამცილებელ უფროს მუშაკს, ხოლო მეორე (ასლი) რჩება სადგურის 

მორიგესთან. 

სადგურის მორიგემ ცნობაში უნდა აღნიშნოს ცნობის გაცემის დრო (რიცხვი, საათი და 

წუთი), აგრეთვე, მისი გაცემის ხანგრძლივობის დრო (საათი და წუთი). 

გსა-62 ფორმის ცნობის გაცემის დრო ითვლება დრეზინის გაგზავნის დროდ. 

21. ასაღები მოძრავი ერთეულის უფროს გამცილებელ მუშაკს სადგურიდან გადასარბენზე 

შეუძლია გაემგზავროს: 

ა)  ერთლიანდაგიან, აგრეთვე ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან უბნებზე ორმხრივი 

მოძრაობისას – სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების დროს გადასარბენის 

შემხვედრი მიმართულების მატარებლებისაგან სითავისუფლისას, დროის მთელი იმ პერიოდის 

განმავლობაში, რომელიც აუცილებელია გადასარბენზე დრეზინის მსვლელობისათვის; 

ბ) ერთლიანდაგიან, ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან უბნებზე სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის ყველა საშუალების დროს – მატარებლის კვალდაკვალ მისგან არანაკლებ 500 

მ მანძილზე აუცილებლად იმ პირობით, რომ შემდეგი იმავე მიმართულების მატარებლის 

გაგზავნამდე გაგზავნილ ასაღები დრეზინისა და ამ გასაგზავნ მატარებელს შორის არის დროის 

ინტერვალი არანაკლებ 15 წუთი. 

22. სადგურის მორიგე მოვალეა აღნიშნოს მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში დრეზინის 

მოსვლის დრო და შეატყობინოს ამის შესახებ გამგზავნი სადგურის მორიგეს და სამატარებლო 

დისპეტჩერს. გამგზავნი სადგურის მორიგემ ამის შესახებ უნდა გააკეთოს აღნიშვნა გსა-62  

ფორმის ცნობის ასლში და მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში.  

23. ნახევრადავტომატური  ბლოკირებით აღჭურვილი ორლიანდაგიანი გადასარბენის 

ბლოკ–პოსტების მორიგეები დრეზინების  მოძრაობაში მონაწილეობას არ ღებულობენ. 

ასეთ გადასარბენზე დრეზინის მსვლელობისას ბლოკპოსტის გავლის წინ დრეზინის 

გამცილებელმა უფროსმა მუშაკმა ამ ბლოკ–პოსტის მორიგესთან უნდა შეამოწმოს ხომ არ არის 

ცვლილებები სამატარებლო მდგომარეობაში. 

24. ასაღები მოძრავი ერთეულის გადასარბენზე გაგზავნის შემდეგ სადგურის მორიგე მის 

მიერ გაცემული გსა-62 ფორმის ცნობაში ნაჩვენები დროის გასვლამდე, თუ მიღებული არ არის 

ცნობა მეზობელ სადგურში დრეზინის მისვლის შესახებ, მოვალეა: 

ა) იმ შეთხვევაში, როდესაც წამოიჭრება აუცილებლობა იმავე გადასარბენზე იმავე 

მიმართულების მატარებლის გაგზავნისა 10 და მეტი წუთით ადრე იმ დროის გასვლამდე, 

რომლისთვისაც გაცემულია ცნობა, მისცეს მემანქანეს გაფრთხილება გადასარბენზე ასაღები 

მოძრავი  ერთეულის  ყოფნისა და მაუწყებლი სიგნალების მიცემის შესახებ; 

ბ)  თუ იმ დროის გასვლამდე, რომლისთვისაც გაცემულია ცნობა, მიიღებს შემხვედრი 

მიმართულების მატარებლის გამოსაგზავნად თანხმობის მიცემის მოთხოვნას, მეზობელი 

სადგურის მორიგეს მოსთხოვოს ამ მატარებლის დაკავება დრეზინის მისვლამდე ან გსა-62 

ფორმის ცნობაში აღნიშნული დროის გასვლამდე. 
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          გ) ავტობლოკირებით აღჭურვილ ერთლიანდაგიან უბნებზე შეატყობინოს მეზობელი 

სადგურის მორიგეს დრეზინის გაგზავნისა და მისი მსვლელობის პირობების შესახებ. მიიღებს რა 

ასეთ შეტყობინებას, მეზობელი სადგურის მორიგეს უფლება არა აქვს გაგზავნოს გადასარბენზე 

შემხვედრი მიმართულების მატარებელი გსა-62 ფორმის ცნობაში აღნიშნული დროის გასვლამდე 

ან დრეზინის ამ სადგურში მისვლამდე. 
 

25. ასაღები მოძრავი ერთეულის გამცილებელი უფროსი მუშაკი და დრეზინის მძღოლი 

სადგურიდან გასვლისა და გადასარბენზე მსვლელობისას მოვალენი არიან: 

ა) იყვნენ ფხიზლად, ყურადღებით ადევნონ თვალყური ლიანდაგის სითავისუფლესა და 

მზად იყვნენ გაჩერდნენ ნებისმიერ მომენტში და აიღონ დრეზინა მატარებლის გამოჩენისას;  

ბ) იხელმძღვანელებენ რა მიღებული გსა-62 ფორმის ცნობით, უზრუნველყონ დრეზინის 

უსაფრთხო მსვლელობა, დროულად აიღონ ის ლიანდაგიდან მოსალოდნელი მატარებლის  წინ;  

გ) მოძრაობის დროს ნისლის, ქარბუქის, კოკისპირული წვიმების ზოლში მოხვედრის 

შემთხვევაში შეწყვიტონ დრეზინის შემდგომი მსვლელობა და აიღონ ის ლიანდაგიდან. 

26. ასაღები დრეზინის გადასარბენზე შენახვისას ან დრეზინის გადასარბენზე გაჩერების 

შემდეგ მისი მოძრაობის განახლების აუცილებლობისას გსა-62  ფორმის ცნობაში ნაჩვენები 

დროის გასვლის შემდეგ, დრეზინის გამცილებელ უფროს მუშაკს უფლება აქვს განაგრძოს 

მოძრაობა გადასარბენის შემომსაზღვრელი ერთ–ერთი სადგურისაკენ ან დრეზინით 

გადაადგილდეს გადასარბენის ფარგლებში შემდეგი პირობების დაცვით: 

ა) სატელეფონო კავშირის არსებობისას მისცეს ზეპირი განაცხადი სადგურის მორიგეს და 

მიიღოს მისგან ცნობა ტელეფონოგრამის ფორმით მატარებლების ფაქტიური მოძრაობის შესახებ 

და მხოლოდ დრეზინის წასვლის შესაძლებლობის შემთხვევაში დადგას ის ლიანდაგზე;  

ბ) სატელეფონო კავშირის უქონლობისას იაროს იმავე მიმართულების მატარებლის უკან 

არა ნაკლებ 500 მ მანძილზე; 

გ) სატელეფონო კავშირის უქონლობისა და იმავე მიმართულების მატარებლების 

არარსებობისას წავიდეს (იმოძრაოს) მხოლოდ კარგი ხილვადობის დროს (არანაკლები ერთი 

კილომეტრისა თითოეულ მხარეს) და იაროს არა უმეტეს 25 კმ/სთ სიჩქარით, მზადყოფნით 

ნებისმიერ მომენტში გააჩეროს და აიღოს (გადადგას) დრეზინა მატარებლის გამოჩენისას. 

27. სადგურის მორიგე, რომელიც ტელეფონით აცნობებს უფროს მუშაკს მატარებლების 

მოძრაობის ფაქტიურ მდგომარეობას – გადასარბენიდან ასაღები მოძრავი ერთეულის 

წამოსასვლელად, მოვალეა შეავსოს გსა-62 ფორმის ცნობა და აუცილებლობის შემთხვევაში გასცეს 

მატარებლებს გაფრთხილებები. 

28. ტდ–5 სატრანსპორტო დრეზინას შეუძლია იაროს როგორც ასაღებმა მხოლოდ მასზე 

არანაკლებ 4 ადამიანის ყოფნისას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლიანდაგიდან მის აღებას, და 

მხოლოდ დღე–ღამის ნათელ პერიოდში კარგი ხილვადობისას.  

29. ტდ–5 სატრანსპორტო დრეზინის მსვლელობის შემთხვევებში როცა მასზე 4 ადამიანზე 

ნაკლებია, აგრეთვე ტდ–5 დრეზინის დღე–ღამის ბნელ პერიოდში ან დღის პერიოდში 

სიგნალების ცუდი ხილვადობის დროს (ნისლი, ქარბუქი ან სხვა არახელსაყრელი პირობები) 

მსვლელობისას, უკანასკნელი შეიძლება გაიგზავნოს გადასარბენზე, როგორც არაასაღები, ე.ი. 

როგორც მატარებელი. 

30. არაასაღები დრეზინის უფლებით გადასარბენის დაკავებით ტდ–5 დრეზინის 

მსვლელობა ნებადართული უნდა იყოს სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ ლიანდაგის 
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სამსახურის პასუხისმგებელი მუშაკის (ლიანდაგის ბრიგადირზე არაუმდაბლესი  თანამდებობის) 

ან სხვა სამსახურების მუშაკების (საკონტაქტო ქსელის რაიონის ელექტრომექანიკოსის ან 

ოსტატის) განაცხადის საფუძველზე, რომელთა განკარგულებაშიც არის დრეზინა. 

31. თუ დრეზინა მიდის როგორც არაასაღები და მისთვის აუცილებელია გადასარბენზე 

გაჩერება რაიმე სამუშაოს შესასრულებლად, სადგურის მორიგე, გარდა გადასარბენის დაკავების  
 

 

ნებართვისა, გასცემს გაფრთხილებას მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციის   შესაბამისად. გაფრთხილებაში აღნიშნულ დროზე მეტ ხანს 

გადასარბენის დაკავება აკრძალულია. 

32. ტდ–5 დრეზინის მოძრაობის სიჩქარე გადასარბენებზე არ უნდა აღემატებოდეს 50 

კმ/სთ–ს, სადგურის ლიანდაგებზე – 25 კმ/სთ–ს, ისრებზე – 15 კმ/სთ–ს.  ცუდი ხილვადობისას 

მოძრაობის სიჩქარე არ უნდა იყოს 25 კმ//სთ–ზე მეტი, განათება (ფარი და უკან წითელი 

სასიგნალო ფარანი) უნდა იყოს ჩართული. 

33. დრეზინისათვის ძირითად სვლას წარმოადგენს წინსვლა (ფარით წინ); უკანსვლა 

დაიშვება როგორც გამონაკლისი სადგურებში მანევრებისას. 

გვირაბების ან დიდი ხიდების, აგრეთვე გეგმისა და პროფილის 

რთული პირობების მქონე გადასარბენებზე ასაღები მოძრავი 

ერთეულების მოძრაობის წესები 

 

34. გადასარბენებზე გვირაბების (მათი სიგრძის მიუხედავად) ან ხიდების (სიგრძე 200 მ/ზე 

მეტი) არსებობისას, აგრეთვე უბნებზე გეგმისა და პროფილის რთული პირობებით, სადაც 

უზრუნველყოფილი არ არის ხილვადობა თითოეული მიმართულებით 1 კმ და მეტი, ასაღები 

დრეზინების მოძრაობის წესებს ადგენს რკინიგზის  გენერალური  დირექტორი. 

ასეთ შემთხვევაში დრეზინა შეიძლება გაიგზავნოს გადასარბენზე როგორც არაასაღები 

(მატარებლის უფლებით) ან როგორც ასაღები მატარებლის კვალდაკვალ დროით განსაზღვრით, 

აგრეთვე ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე სიფრთხილის სხვა ზომების გამოყენებით. 

35. გვირაბებში, ხიდებში, ღრმა ჭრილებში და მრუდეში მოძრაობისას აუცილებელია 

განსაკუთრებული სიფხიზლე და გაჩერებისათვის მზადყოფნა ნებისმიერ დროს ლიანდაგზე 

წინააღმდეგობის არსებობისას. დრეზინის გაჩერება გვირაბში ან ხიდზე, თუ მოძრაობისათვის 

წინააღმდეგობა არ არის, აკრძალულია. 

გვირაბში დრეზინის მოძრაობის მთელი დროის მანძილზე მასზე უნდა ენთოს სასიგნალო 

ფარანი. 

36. ლიანდაგზე მსვლელობის დროს დრეზინის უწესივრობის აღმოჩენისას მისი 

გამცილებელი უფროსი მუშაკი უნდა გაჩერდეს გვირაბში ან ხიდზე შესვლამდე და აიღოს 

დრეზინა ლიანდაგიდან, ხოლო უწესივრობების აღმოჩენის შემთხვევაში დრეზინის გვირაბში ან 

ხიდზე გაჩერებისას მასზე მიმავალნი მოვალენი არიან დაუყოვნებლივ  გადაადგილონ დრეზინა 
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გვირაბის ან ხიდის ფარგლებს იქით და აიღონ ის ლიანდაგიდან. ამასთან, აღებული დრეზინა ისე 

უნდა დაიდგას, რომ ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტი არ ირღვეოდეს. 

თუ რაიმე მიზეზის გამო შეუძლებელია დრეზინის გადაადგილება გვირაბის ან ხიდის 

ფარგლებს იქით, აგრეთვე ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, როდესაც შეუძლებელია მისი 

ლიანდაგიდან აღება, აუცილებელია დრეზინის, როგორც ლიანდაგზე დაბრკოლების, 

დაუყოვნებლივ შეზღუდვა სიგნალიზაციის ინსტრუქციის შესაბამისად.  
 

ბ. არაასაღები ტიპის დრეზინები 

 

           1.    რკინიგზის ლიანდაგებზე საექსპლუატაციოდ დაიშვება დრეზინები, მოტომავლები და 

ავტომოტრისები (შემდგომში იხმარება ტერმინი – მანქანები), რომელთა კონსტრუქცია 

შეესაბამება რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულ ან შეთანხმებულ პროექტს და 

ტექნიკურ პირობებს. ცვლილებების შეტანა მათ კონსტუქციებში რკინიგზის ხელმძღვანელობის 

ნებართვის გარეშე აკრძალულია.  

            2.  სხვა სამინისტროებისა და უწყებების კუთვნილი მანქანების რკინიგზის ლიანდაგებზე 

მოძრაობა დაიშვება გამონაკლის შემთხვევებში რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

ფარგლებში რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის ნებართვით, რკინიგზის 

ფარგლებში რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით, ამ ნებართვის მოქმედების ვადის 

და დრეზინის  (მანქანის) მიმოქცევის ჩვენებით. 

           3.  დრეზინები, მოტომავლები და ავტომოტრისები გადასარბენზე გაგზავნისას ჩაითვლება 

როგორც მატარებელი და იგზავნება სადგურის მორიგეების მიერ სამატარებლო დისპეტჩერის 

ნებართვით. 

 საწყისი სადგურებიდან მათი გაგზავნისას, სადგურის მორიგე ამოწმებს, აქვს თუ არა მძღოლს 

(მემანქანეს): მართვის უფლების მოწმობა; წლიური საკონტროლო ტექნიკური შემოწმების აქტი, 

მათ შორის უნივერსალური მისაბმელის (ან სპეციალური მისაბმელისა) თუ დრეზინა გამოდის 

მისაბმელით; მანქანის მიწერის საწარმოს მიერ გაცემული სამარშრუტო ფურცელი; სხვა 

სამინისტროებისა და უწყებების კუთვნილი ძრავიანი სარელსო ტრანსპორტის რკინიგზის 

ლიანდაგებზე მოძრაობის უფლების ნებართვა. 

 საწარმოს კუთვნილი მანქანის და მისაბმელი ერთეულების ტექნიკური წესივრულობა მიწერის 

სადგურებიდან გასვლისას მოწმდება სამარშუტო ფურცელში იმ პირის ხელმოწერით, რომელიც 

პასუხისმგებელია მისი ექსპლუატაციისა და შენახვისათვის ან მისი შემცვლელი პასუხისმგებელი 

პირის ხელმოწერით.  

 სხვა საწყისი სადგურებიდან გასვლისას მანქანებისა და მისაბმელი ერთეულების ტექნიკური 

წესივრულობა მოწმდება სამარშუტო ფურცელში მძღოლის (მემანქანის) ხელმოწერით. 

 4. აკრძალულია გაიგზავნოს გადასარბენზე სამგზავრო მატარებლის წინ ძრავიანი სარელსო 

ტრნსპორტი. 

 თუ სატვირთო მატარებლის წინ მოძრაობს ძრავიანი სარელსო  ტრანსპორტი, ამ მატარებლის 

ლოკომოტივის მემანქანე გაფრთხილებული უნდა იყოს ამის შესახებ სადგურის მორიგის ან 

სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ. 
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 5. ძრავიანი სარელსო ტრანსპორტის მისაღებ–გასაგზავნ ლიანდაგებზე ყოფნისას, სადგურის 

მორიგე მოვალეა დააყენოს ისრები ისეთ მდგომარეობაში, რომ გამორიცხული იყოს ამ 

ლიანდაგზე შესვლის შესაძლებლობა, ჩამოკიდოს საისრე სახელურებზე (ღილაკებზე) წითელი 

ხუფი და გულდასმით ადევნოს თვალყური ამ ლიანდაგების დაკავებულობას. 

 6. ძრავიან სარელსო ტრანსპორტზე მოძრავი შემადგენლობის ერთეულების ან მისაბმელების 

მიბმის რაოდენობა წესდება რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ მათი საპასპორტო 

მონაცემების, წევის (ძრავიანი სარელსო ტრანსპორტისა) და მისაბმელების ერთეულებზე 

სამუხრუჭო საშუალებათა არსებობისა და სახლმძღვანელო დაღმართზე დასაშვები, მოძრაობის 

სიჩქარის მიხედვით. 
 

 ავტომუხრუჭებით აღჭურვილი მანქანების გადაბმული მსვლელობა ნებადართულია 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში არა უმეტეს ორი ერთეულისა, ამასთან თითოეულ მათგანზე 

უნდა იყოს მძღოლი (მემანქანე). 

 მანქანები, რომლებსაც არ აქვთ ავტომუხრუჭები, მისაბმელით მოძრაობისას აღჭურვილი უნდა 

იყოს თვითგადახსნის გამორიცხვის მოწყობილობებით. 

 7. მანქანების მოძრაობა ვაგონებით წინ ხორციელდება ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების, 

სიგნალიზაციისა და მატარებლების მოძრაობისა და  სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციების 

შესაბამისად. 

 მანქანების წინ მიბმული ბაქნებით ან მისაბმელებით მოძრაობისას მატარებლის მოძრაობის 

სიჩქარე წესდება რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული მანქანების 

გადასარბენებზე მოძრაობის დასაშვები სიჩქარეების შესაბამისად. მანქანების ვაგონებით წინ 

მოძრაობისას დასაშვებია არა უმეტეს 25 კმ/სთ სიჩქარე, მანქანაზე რადიოკავშირის არსებობისას 

კი – არა უმეტეს 40 კმ/სთ. 

 8. დრეზინები დგკ, დგკუ–5, ასგ, ავტომოტრისები  აგვ, ადმ, აგვმ მოტომავლები მპტ–4, მპტ–5 და 

მოტომავლები – ელექტროსადგურები მეს საკუთარი სვლით მოძრაობის გარდა შეიძლება 

გდაიგზავნონ სატვირთო მატარებლების შემადგენლობაში, როგორც ტვირთი თავის ღერძზე 

მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის  ინსტრუქციის, მათი სატრანსპორტო 

მდგომარეობაში მოყვანის ტექნიკური მითითებების, სალიანდაგო მანქანების გაცილების წესების, 

სატვირთო მატარებლების შემადგენლობაში აგვ ტიპის სამონტაჟო ავტომოტრისების 

ტრანსპორტირების, დრეზინების, მოტომავლების, ავტომოტრისების (არაასაღები ტიპის ძრავიან 

სარელსო ტრანსპორტის) რკინიგზებზე მოძრაობის მოთხოვნების დაცვით. 

 ავტომოტრისები აგდ–1ა (აგდ–1), დრეზინები დგკ, დგკუ, დგკუ5, აგმს, აგუმუბ, აგუმუბ ალგ, ას–

1, ას–1, ას–1მ, დმ, დმმ,  დმს, დმსუ და მოტომავლები მპტ–4, მპტ–5, მკ–2/15 საკუთარი სვლით 

მოძრაობის გარდა, შეიძლება  ტრანსპორტირებულ იქნენ ოთხღერძიან ბაქნებზე მათი 

სატრანსპორტო მდგომარეობაში მოყვანის ტექნიკური მითითებების, სალიანდაგო მანქანების 

გაცილებისა და ტვირთის დატვირთვისა და დამაგრების ტექნიკური პირობების დაცვით.  

 ავტომოტრისების აგდ–1ა (აგდ–1), ას–3 მ, ას–4, დრეზინების აგმს, აგმუ, ალგ, ას–1, ას–1ა, ას–1მ და  

მოტომავლების მკ2/15 ტრანპორტირება შეიძლება ცალკე ლოკომოტივით სატრანსპორტო 

მდგომარეობაში მოყვანის ტექნიკური პირობებისა და სალიანდაგო მანქანების გაცილების 

მოთხოვნების დაცვით. 

 9. დრეზინები დგკ, დგკუ, დგკუ–5, ავტომოტრისები აგვ, ადმ და მსი მოდიფიკაციის 

(სახეშეცვლილის) აგვმ, მოტომავლები მპტ–4, მპტ–5 და მოტომავლები – ელექტროსადგურები მეს 
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ებმება სატვირთო მატარებლის შემადგენლობას, რომელსაც არა აქვს ბოლოში მიმწოლი 

ლოკომოტივი, ბოლო ოთხღერძიანი ვაგონის წინ. ამ შემთხვევებში მატარებლის ბოლოში ექვს ან 

რვაღერძიანი ვაგონის მიბმა აკრძალულია. იმ შემთხვევაში, თუ ძრავიანი სარელსო ტრანსპორტის 

გადაგზავნის მარშრუტში არის უბნები, სადაც მატარებლებს ბოლოში ებმება მიმწოლი 

ლოკომოტივი, ასეთ მატარებლებში ზემოაღნიშნული მანქანების მიბმა აკრძალულია. ეს მანქანები 

უნდა დაიტვირთოს და გადაიგზავნოს ბაქნებზე.  

 10. სატვირთო მატარებლის მსვლელობის სიჩქარე, რომლის შემადგენლობაში არის მოტომავალი 

– ელექტროსადგური მეს, დაიშვება 70 კმ/სთ–მდე, სადგურის გვერდით ლიანდაგზე მოძრაობისას 

კი – არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით. 
 

 11. მატარებლებზე მიბმული ავტოდრეზინების, მოტომავლებისა და ავტომოტრისების 

მახარისხებელი გორაკიდან ჩაშვება არ დაიშვება. 

 

დანართი 5 

მატარებლებში და მანევრების 

წარმოებისას I (პირველი) კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონების 

საფარის მინიმალური ნორმები 

 

№ 

პირობები, რომლის დროსაც 

საჭიროა საფარი 

საფარი ვაგონების 

რიცხვი 

ა სქემით ბ სქემით 

1 2 3 4 

1 წამყვანი ლოკომოტივისაგან (წევისა და სათბობისაგან 

დამოუკიდებლად): 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ყველა სპეციალიზებული 

დახურული ვაგონი. 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ბაქნები და 

ნახევარვაგონები: 

ორთქლმავლისაგან მაგარ სათბობზე 

ლოკომოტივების სხვა სახეობისაგან. 

 

3 

 

 

5 

3 

 

3 

 

 

5 

3 

2 
მატარებლის ბოლოდან ბოლო ვაგონის ჩათვლით, მათ შორის 

მიმწოლის არსებობისას. 
3 3 

3 პირადი შემადგენლობით დაკავებული ვაგონებისაგან 3 3 
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4 

მოძრავი შემადგენლობისაგან (ვაგონები, ლოკომოტივები 

უმოქმედო მდგომარეობაში, რკინიგზაზე მოძრავი ამწეები და სხვა 

მექანიზმები) გამყოლებით, ტვირთის გასაცილებლად 

სპეციალურად გამოყოფილი მუშაკებით, ყარაულებით, საგანწესო 

დაცვით. 

3 1 

5 
საშიში ტვირთით დატვირთული ვაგონებისაგან (გარდა ვაგონებისა 

მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 კლასის და 6.1. ქვეკლასის საშიში ტვირთით). 
3 3 

6 
მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 კლასის და 6.1. ქვეკლასის საშიში ტვირთით 

დატვირთული ვაგონებისაგან. 
აკრძალულია 3 

7 
საშიში ტვირთის გადასაზიდად დანიშნული (გამოყოფილი) 

ცარიელი ცისტერნებისაგან. 
1 1 

    

8 

 

ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონებისაგან პირობითი 

ნომრებით: 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 

155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199. 

3 3 

9 სხვადასხვა ფეთქებადი მასალებით დატვირთული ვაგონებისაგან. 3 0 

10 

ხე-ტყის მასალით, ფოლადისა და რკინაბეტონის კოჭებით, 

რელსებით, მილებით და ანალოგიური ტვირთით დატვირთული 

ბაქნებისაგან და ნახევარვაგონებისაგან, როდესაც ტვირთი გამოდის 

ვაგონის ბოლო კოჭის საზღვრის გარეთ, და 

ტრანსპორტიორებისაგან. 

1 1 

11 

ორთქმავალისაგან მაგარ და თხევად სათბობზე, თბომავლისაგან, 

ელმავლისაგან მანევრებისას და ფეთქებადი მასალებით 

დატვირთული ვაგონების მისასვლელ ლიანდაგებზე მიწოდებისას 

(გამოყვანისას.) 

1 1 

 

(16.5 პუნქტში დაბრუნება) 
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დანართი   №6 

 

მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის 

მარშრუტების გამზადების შესახებ მოლაპარაკებების 

სანიმუშო რეგლამენტების ნუსხა 

 მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტების გამზადების განკარგულებები, აგრეთვე ამ 

განკარგულებების შესრულების შესახებ მოსხენებები უნდა იყოს მკაფიო და გასაგები, 

სადგურებისა და საისრე პოსტების მორიგეებმა უნდა დაიცვან მოლაპარაკების რეგლამენტი 

სანიმუშო ნუსხის შესაბამისად. 

 მოცემული ნუსხით გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში სადგურებისა და საისრე პოსტების 

მორიგეებმა მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტების გამზადების შესახებ 

მოლაპარაკებაც აგრეთვე მკაფიოდ და გასაგებად უნდა აწარმოონ. 

 მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტის გამზადებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

განკარგულების გადაცემამდე, აგრეთვე ასეთი განკარგულების შესრულების შესახებ მოხსენების 

მიღებამდე სადგურის მორიგე უნდა დარწმუნდეს, რომ მას უსმენს ან მას მოახსენებს ყველა ის 

პირი, რომლებსაც აქვთ ამის უფლება. აკრძალულია აღნიშნული განკარგულებები გადაეცეს იმ 

პირებს ან მიღებულ იქნეს მოხსენებები მათი შესრულების შესახებ იმ პირებისაგან, რომლებსაც 

არა აქვთ ამის უფლება. 
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მარშრუტების გამზადების შესახებ მოლაპარეკების სანიმუშო 

რეგლამენტების ნუსხა 

 
მოლაპარაკებების 

შინაარსი 

 

მ ო ლ ა პ ა რ ა კ ე ბ ე ბ ი ს    ფო რ მ ა 

სადგურის მორიგისა საისრე პოსტების მორიგეებისა 

1 2 3 

სადგურის მორიგის 

განკარგულება 

მარშრუტის გამზადების 

შესახებ: 

ა) მატარებლის 

მისაღებად. 

 

 

 

 

<<გაამზადეთ მიღების 

მარშრუტი  №.... 

მატარებლისათვის 

მუკუზნიდან მე–3 

ლიანდაგზე >>. 

       განკარგულება 

გადაეცემა ერთდროულად 

მარშრუტის გამზადებაში 

მონაწილე ყველა საისრე 

პოსტს. 

 

 

 

 

<< 1–ლი პოსტი, გამზადდეს №.. 

მატარებლის მიღების მარშრუტი 

მუკუზნიდან მე–3 ლიანდაგზე>>. 

 

   სადგურის მორიგის 

მითითებით იმეორებს ერთ–

ერთი საისრე პოსტის მორიგე, 

ყველა დანარჩენი ადასტურებს 

სიტყვებით, მაგალითად: <<მე–5 

პოსტი – სწორია>>. 

თუ მატარებელი მოდის მიმწოლი ლოკომოტივით, სადგურის 

მორიგე და განკარგულების მამეორებელი საისრე პოსტის 

მორიგე ამატებენ სიტყვას <<მიმწოლით>>. 

ბ) მატარებლის 

გასაგზავნად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<გაამზადეთ  №.... 

მატარებლის გაგზავნის 

მარშრუტი 1–ლი 

ლიანდაგიდან 

მუკუზნსკენ>> 

 

   განკარგულება გადაეცემა 

ერთდროულად მარშრუტის 

გამზადებაში მონაწილე 

ყველა საისრე პოსტს. 

 

 

 

 

<<მე–2 პოსტი, გამზადდეს №.... 

მატარებლის გაგზავნის 

მარშრუტი 1–ლი ლაინდაგიდან 

მუკუზნისკენ>> 

 

   სადგურის მორიგის 

მითითებით იმეორებს ერთ–ერთ 

საისრე პოსტის მორიგე, ყველა 

დანარჩენი ადასტურებს 

სიტყვებით, მაგალითად, ,,მე–4 

პოსტი სწორია>>. 
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    თუ მატარებელი იგზავნება  მიმწოლი ლოკომოტივით, მაშინ 

სადგურის მორიგე და განკარგულების მამეორებელი საისრე 

პოსტის მორიგე ამატებენ სიტყვას <<მიმწოლით>>.  

 

გ) მატარებლის 

გასატარებლად 

<<გაამზადეთ   №.... 

მატარებლის მიღებისა და 

გაგზავნის მარშრუტი 

მუკუზნიდან წინანდლისკენ 

მე–11 ლიანდაგით>>. 

 

     განკარგულება გაიცემა 

ერთდროულად 

გაუჩერებლად გატარების 

მარშრუტის გამზადებაში 

მონაწილე ყველა საისრე 

პოსტზე.  

<<1–ლი პოსტი, გამზადდეს   

№.... მატარებლის მიღებისა და 

გაგზავნის მარშრუტი 

მუკუზნიდან წინანდლისკენ მე–

11 ლიანდაგით>>. 

 

   <<მე–2 პოსტი, გამზადდეს   

№.... მატარებლის მიღებისა და 

გაგზავნის მარშრუტი 

მუკუზნიდან წინანდლისკენ მე–

11 ლიანდაგით>>. 

   სადგურის მორიგის 

მითითებით იმეორებს ერთ–

ერთი საისრე პოსტის 

(შესასვლელი და გასასვლელი) 

მორიგე, ყველა დანარჩენი 

ადასტურებს სიტყვით 

<<სწორია>>. 

 

 

საისრე პოსტების 

მორიგეების მოხსენება 

სადგურის 

მორიგისათვის   

 

 ა) მიღების მარშრუტის 

    

 

 

 

 

სადგურის მორიგე 

 

 

 

 

 

  <<1–ლი პოსტი, №.... 
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მზადყოფნის შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) გაგზავნის მარშრუტის 

მზადყოფნის შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ)  გაუჩერებლად 

გატარების მარშრუტის 

მზადყოფნის შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ) მატარებლის მოსვლის 

შესახებ. 

 

 

მოხსენებას ისმენს 

ტელეფონთან მარშრუტის 

გამზადებაში მონაწილე 

ყველა საისრე პოსტის 

მორიგის ერთდროული 

თანდასწრებით.  

 

 

       სადგურის მორიგე 

მოხსენებას ისმენს 

ტელეფონთან მარშრუტის 

გამზადებაში მონაწილე 

ყველა საისრე პოსტის 

მორიგის ერთდროული 

თანდასწრებით. 

 

 

 

 

 სადგურის მორიგე 

მოხსენებას ისმენს 

ტელეფონთან მიღებისა და 

გაგზავნის მარშრუტის 

გამზადებაში მონაწილე 

ყველა საისრე პოსტის 

მორიგის ერთდროული 

თანდასწრებით.  

მატარებლის მიღების მარშრუტი 

მუკუზნიდან მე–3 ლიანდაგზე 

მზად არის, ლიანდაგი 

თავისუფალია>>. მოახსენებს 

მარშრუტის გამზადებაში 

მონაწილე ყველა საისრე პოსტის 

მორიგე. 

   

 <<მე–2 პოსტი,   №.... 

მატარებლის გაგზავნის 

მარშრუტი 1–ლი ლიანდაგიდან 

მუკუზნისაკენ მზად არის>>. 

მოახსენებს მარშრუტის 

გამზადებაში მონაწილე ყველა 

საისრე პოსტის მორიგე. 

 

 

 

   

 <<1–ლი პოსტი,   №.... 

მატარებლის მიღების მარშრუტი 

მუკუზნიდან მე–11 ლიანდაგზე 

მზად არის, ლიანდაგი 

თავისუფალია>>. 

 

 <<მე–2 პოსტი,   №.... 

მატარებლის გაგზავნის 

მარშრუტი მე–2 ლიანდაგიდან 

წინანდლისკენ მზად არის, 

ლიანდაგი თავისუფალია>>. 

 

      მოახსენებს გაუჩერებლად 

გატარების მარშრუტის 

გამზადებაში მონაწილე ყველა 

საისრე პოსტის მორიგე. 

 

      

 

 

<<1–ლი პოსტი №.... მატარებელი 

მუკუზნიდან მოვიდა სრული 

შემადგენლობით. 

გასასვლელები არის>>. 
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ე) მატარებლის 

გაგზავნის შესახებ 

    თუ მატარებელი მოდიოდა 

მიმწოლი ლოკომოტივით 

ემატება სიტყვა, <<მიმწოლით>>.   

 

 

   <<მე–2 პოსტი,   №.... 

მატარებელი 1–ლი 

ლიანდაგიდან წინანდლისკენ 

წავიდა სრული 

შემადგენლობით>>.  

 

   თუ მატარებელი გაიგზავნა 

მიმწოლით, ემატება სიტყვა 

<<მიმწოლით>>. 
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ბლანკების ნიმუშები 

 

1. გსა-54 ( შევსებულია I პუნქტი) 

 

გამოიყენება ავტომატური ბლოკირებისას 
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2. გსა-54 ( შევსებულია II პუნქტი) 

 

 

გამოიყენება ავტომატური ბლოკირებისას 
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3. გსა-52 ( შევსებულია I პუნქტი) 

 

 

გამოიყენება ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას 
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4. გსა-52 ( შევსებულია II პუნქტი) 

 

 

გამოიყენება ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას 
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5.გსა-62 დრეზინის გამცილებლის ცნობა 
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6. საგზაო ბარათი (გსა-50) 

 

 

(5.1 პუნქტში დაბრუნება) 
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7. წერილობითი შეტყობინება (გსა-55) 

 

ფორმა „ა“ 
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ფორმა „ბ“ 

 

ფორმა „გ“
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თეთრი ფერის ბლანკი ერთი დიაგონალური წითელი ზოლით (გსა-64) 

დამხმარე ლოკომოტივის დასახმარებელ მატარებელთან ერთად  სადგურში შესვლისას 
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დამხმარე  ლოკომოტივის მიწოლის შემდეგ გადასარბენიდან გამგზავნ სადგურში დაბრუნებისას 
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აღდგენითი სამუშაოებისას 
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წინასწარ დაგეგმილი ფანჯრისას 
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გსა-85 წერილობითი ნებართვა 

 

 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 6.54 პუნქტი: 

სცბ-ს მოწყობილობათა და ხელსაწყოთა გადაკეთების, გადატანის, რემონტის, გამოცდისა და 

შეცვლის საგეგმო სამუშაოები და სხვა საგეგმო სამუშაოები, რომლებიც იწვევს მათ დამოკიდებულებათა 

დარღვევას ან მათი მოქმედების დროებით შეწყვეტას, უნდა წარმოებდეს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ დამტკიცებული გრაფიკების შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს მათი 

შესრულების მინიმალურ ვადებს. ნებისმიერ შემთხვევაში აკრძალულია სადგურებში ასეთი სამუშაოების 

წარმოება, თუ ეს წინასწარ არ არის შეთანხმებული სადგურის მორიგესთან და თუ სამუშაოების 

ხელმძღვანელმა არ გააკეთა წინასწარი ჩანაწერი ამის შესახებ ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, სცბ-ს, 

კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო ქსელის მოწყობილობათა შემოწმების ჟურნალში. სადისპეტჩერო 

ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე ანალოგიური სამუშაოები უნდა წარმოებდეს მხოლოდ მორიგე 

სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით. 
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თუ მოწყობილობანი მნიშვნელოვანი მანძილითაა დაშორებული სადგურის მორიგის შენობიდან, 

ჩანაწერი ამ მოწყობილობებზე სამუშაოთა წარმოების შესახებ, აგრეთვე ამ მოწყობილობათა დროებით 

გამორთვის შესახებ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების საწარმოებლად, რათა აღმოიფხვრას 

უწესივრობანი, შეიძლება შეიცვალოს ამავე ჟურნალში რეგისტრირებული ტელეფონოგრამით, რომელიც 

სადგურის მორიგეს გადაეცემა და შემდგომ სამუშაოთა ხელმძღვანელი პირადად მოაწერს ხელს 

ჟურნალში. 

სცბ-ს ცალკეულ მოწყობილობათა და ხელსაწყოთა შეცვლა და გამორთვა, როცა დამყარებული 

დამოკიდებულება არ ირღვევა, შეიძლება შეთანხმებული იყოს სადგურის მორიგესთან (სადისპეტჩერო 

ცენტრალიზაციის უბანზე – სამატარებლო დისპეტჩერთან) შემოწმების ჟურნალში ჩანაწერის 

გაუკეთებლად. ასეთ მოწყობილობათა და ხელსაწყოთა გამორთვის და შეცვლის სამუშაოების 

ჩამონათვალს ადგენს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

სცბ-ს მოქმედ მოწყობილობათა გამოცდა ყველა შემთხვევაში უნდა წარმოებდეს სადგურის 

მორიგის თანხმობით და მეთვალყურეობით, ხოლო უბნებზე, სადაც სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციაა - 

სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით. 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 8.7 პუნქტი: 

8.7. სადგურის ლიანდაგებზე აკრძალულია ისეთი სამუშაოთა წარმოება, რომლებიც მოითხოვს 

გაჩერების ან სიჩქარის შემცირების სიგნალებით შეზღუდვას, თუ არ არის სადგურის მორიგის თანხმობა 

და თუ სამუშაოთა ხელმძღვანელმა არ გააკეთა წინასწარი ჩანაწერი ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, 

სცბ-ს, კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო ქსელის მოწყობილობების შემოწმების ჟურნალში. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე ასეთი სამუშაოები უნდა სრულდებოდეს 

აღნიშნული წესით, მაგრამ მხოლოდ სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით. საკონტაქტო ქსელზე 

ძაბვის მოხსნით, მაგრამ ლიანდაგისა და ხელოვნური ნაგებობების მთლიანობის დაურღვევლად ასეთ 

სამუშაოთა წარმოებისას, აგრეთვე მოულოდნელად წარმოშობილ უწესივრობათა აღმოსაფხვრელად 

სამუშაოთა შესრულებისას ჩანაწერი სამუშაოთა დაწყებისა და დამთავრების შესახებ შეიძლება 

შეიცვალოს ამავე ჟურნალში რეგისტრირებული ტელეფონოგრამით, რომელსაც სამუშაოთა 

ხელმძღვანელი გადასცემს სადგურის მორიგეს (დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის უბნებზე – 

სამატარებლო დისპეტჩერს). 

სამუშაოთა დამთავრების შემდეგ მოწყობილობების ამოქმედებას ახდენს სადგურის მორიგე 

ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, სცბ-ს, კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო ქსელის 

მოწყობილობების შემოწმების ჟურნალში სამუშაოთა ხელმძღვანელის ჩანაწერის ან ამავე ჟურნალში 

რეგისტრირებული ტელეფონოგრამის საფუძველზე, რომელიც გადაეცემა სადგურის მორიგეს და 

შემდგომ ხელს აწერს პირადად სამუშაოთა ხელმძღვანელი.  

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.18 პუნქტი: 

არ დაიშვება სადგურში მატარებლის მიღება, თუ შესასვლელ შუქნიშანზე ამკრძალავი ჩვენებაა ან 

ძირითადი შუქები ჩამქრალია. სადგურში მატარებლის მიღება შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი 
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ჩვენებისა ან ჩამქრალი ძირითადი შუქის დროს შეიძლება განხორციელდეს მოსაწვევი სიგნალით, 

სადგურის მორიგის სპეციალური ნებართვით მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში და მატარებლების 

მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით გათვალისწინებული წესით. 

სადგურში მოსაწვევი სიგნალით ან სადგურის მორიგის სპეციალური ნებართვით მატარებლის 

მიღებისას მისი მსვლელობის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 20 კმ/სთ-ს, ამასთან მემანქანე მოვალეა 

მატარებელი ატაროს განსაკუთრებული სიფრთხილით და მზად იყოს მისი დაუყოვნებლივ 

გაჩერებისათვის, თუ შეხვდა დაბრკოლება შემდგომი მოძრაობისათვის.  

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.44 პუნქტი: 

გადასარბენზე მატარებლის იძულებითი გაჩერებისას მემანქანე მოვალეა: 

შეძლებისდაგვარად მატარებელი გააჩეროს ლიანდაგის ჰორიზონტალურ ნაწილზე და მის სწორ 

მონაკვეთზე, თუ საჭირო არ არის მატარებლის სასწრაფო გაჩერება; 

აამოქმედოს მატარებლის ავტომუხრუჭები და ლოკომოტივის დამხმარე მუხრუჭი; 

დაუყოვნებლივ გამოუცხადოს რადიოკავშირით მატარებლის გაჩერების შესახებ გადასარბენებზე 

მოძრავი ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მატარებლების მემანქანეებს და გადასარბენის 

შემომზღუდავი სადგურების მორიგეებს, რომლებმაც დაუყოვნებლივ უნდა მოახსენონ ამის შესახებ 

სამატარებლო დისპეტჩერს; 

თუ გაჩერება არ უკავშირდება ამკრძალავჩვენებიან შუქნიშანთან მატარებლის შეჩერებას, 

გაარკვიოს ამის მიზეზი და შემდეგი მსვლელობის შესაძლებლობა; 

თუ მატარებლის მოძრაობა ვერ აღდგა 20 წუთისა და მეტი დროის განმავლობაში და არ არის იმის 

შესაძლებლობა, რომ მატარებელი ადგილზე შეაკავოს ავტომუხრუჭებით, აამოქმედოს ლოკომოტივის 

ხელის მუხრუჭი და მისცეს სიგნალი შემადგენლობაში არსებული მუხრუჭების ასამოქმედებლად 

(სამგზავრო ვაგონების გამყოლების, კონდუქტორების, სამეურნეო მატარებელში სამუშაოთა 

ხელმძღვანელის მიერ). მატარებლებში, სადაც ასეთი მუშაკები არ არიან მემანქანის თანაშემწემ ვაგონების 

თვლების ქვეშ უნდა მოათავსოს ლოკომოტივზე არსებული სამუხრუჭო ბუნიკების საჭირო რაოდენობა, 

ხოლო თუ სამუხრუჭო ბუნიკების ნაკლებობაა, აამოქმედოს ვაგონების ხელის მუხრუჭებიც იმ 

რაოდენობით და წესის შესაბამისად, რომელიც დადგენილია რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ ცალკე განკარგულებით; 

        სამატარებლო რადიოკავშირით დამატებით აცნობოს სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო 

დისპეტჩერს გაჩერების მიზეზებისა და მოძრაობისათვის წარმოშობილი დაბრკოლებების 

აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებების შესახებ. სამატარებლო რადიოკავშირის უწესივრობისას ცნობა 

სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო დისპეტჩერს გადასცეს უახლოესი პუნქტიდან, რომელსაც აქვს 

სატელეფონო კავშირი (მემანქანის თანაშემწის, კონდუქტორის, სამგზავრო ვაგონის გამყოლის) სამეურნეო 

მატარებლის სამუშაოთა ხელმძღვანელის მეშვეობით;                 
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მატარებლის მომსახურე ყველა მუშაკთან ერთად მიმართოს ღონისძიებებს მოძრაობისათვის 

შექმნილი დაბრკოლების აღმოსაფხვრელად, ხოლო თუ საჭირო გახდა, უზრუნველყოს მატარებლის და 

მომიჯნავე ლიანდაგის შეზღუდვა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         მ.მ.ი.-ს ელექტრონული ვერსიის იდეის ავტორი:  

ა.თექთუმანიძე 

შემდგენლები: 

ა.თექთუმანიძე, დ. გოგელია, მ. მოდებაძე. 

 


