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საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარეს ქალბატონ თამარ ჟვანიას 

საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი 
 

კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ კახა ბექაურს 
 
 
 
გაცნობებთ, რომ 1 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრამდე,  „მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-12 

პუნქტით გათვალისწინებული საარჩევნო სუბიექტებისთვის მათთანვე გაფორმებული 

ფასიანი რეკლამისთვის დადგენილი პროპორციით, წინასაარჩევნო რეკლამის 

უსასყიდლოდ განსათავსებლად  გამოვყავით იმავე დროს, იმავე დღეს, ან დამკვეთთან 

შეთანხმებით − სხვა დღეს .  

ხოლო კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისათვის (გარდა „მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული საარჩევნო სუბიექტებისა) 1 

ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრამდე,  წინასაარჩევნო რეკლამის უსასყიდლოდ 

განსათავსებლად  გამოვყავით ,  „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული 

საარჩევნო სუბიექტების მიერ შეძენილი ჯამური სარეკლამო დროის ტოლი დრო, 

რომელიც თანაბრად და არადისკრიმინაციულად განაწილდება ამავე სუბიექტებზე , 

იმ პირობით, რომ ერთი საარჩევნო სუბიექტისათვის გამოყოფილი დრო 3 საათში 90 

წამს არ აღემატებოდეს 

იხილეთ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული საარჩევნო 

სუბიექტებთან შეთანხმებული ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის განთავსების 

გრაფიკი, დანართების სახით: 
 

 

პატივისცემით,   
ავთანდილ გველებიანი 

დირექტორი 

mailto:freemediaspace@gmail.com
http://www.fms.ge/
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დანართი N 1  - 2020  წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 20 20 20 20 20 20 20 25 8 165 540 1485

20:30 ახალი ამბების შემდეგ 8 540 0

21:15 განცხადებების წინ 0 540 0

21:30 განცხადებების შემდეგ 0 0 540 0

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 165 1,485.00          

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიში #- GE37TB7001436020100008

დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი 

წამების 
რაოდენობა

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437069916, იურიდიული მისამართი: 

საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში „შემსრულებელი“  (შემდგომში 

„შემსრულებელი  და მეორე მხრივ სსიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია”
იურიდიული მისამართი მისამართი:  საქართველო, თბილისი,  რუსთაველისგამზირი N21; 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 203833619;

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22; ანგარიშის ნომერი: GE93BG0000000314022100;

თავმჯდომარe ბაჩუკი ქარდავa.

 სახითთ (შემდგომში „დამკვეთი“) გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) განუყოფელ ნაწილს.

შემსრულებელმა ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული სარეკლამო კლიპების განთვსების მომსახურება უნდა შეასრულოს შემდეგი აღწერილობის მიხედვით:

დამკვეთი

სსიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია”

იურიდიული მისამართი მისამართი:  საქართველო, თბილისი,  რუსთაველისგამზირი 

N21; 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 203833619;

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22; ანგარიშის 

ნომერი: GE93BG0000000314022100;

თავმჯდომარe ბაჩუკი ქარდავa.

გასვლების 
რაოდენობა



დანართი N 1  - 2020 წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 25 20 20 20 20 20 20 20 20 8 165 540 1485

20:30 ახალი ამბების შემდეგ 8 0 540 0

21:15 განცხადებების წინ 0 540 0

21:30 განცხადებების შემდეგ 0 0 540 0

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 165 1,485.00          

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიში #- GE37TB7001436020100008

დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი 

წამების 
რაოდენობა

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2017 წლის 5 სექტემბრის  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437069916, 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში 

„შემსრულებელი“  (შემდგომში „შემსრულებელი  და მეორე მხრივმპგ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
საიდენტიფიკაციო კოდი - 200078888             

tel: 2 923084      

e-mail: info@unm.ge, unm@unm.ge

მისამართი: თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №45ა.
საბანკო რეკვიზიტები: სს ”ლიბერთი ბანკი”, ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: LBRTGE22

მფო: 220101480

დამკვეთი

მპგ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200078888             

tel: 2 923084      

e-mail: info@unm.ge, unm@unm.ge

მისამართი: თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №45ა.

საბანკო რეკვიზიტები: სს ”ლიბერთი ბანკი”, ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: LBRTGE22

მფო: 220101480

გასვლების 
რაოდენობა



დანართი N 1  - 2020 წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 20 20 20 20 20 20 20 22 8 162 540 1458

21:00 ნამდვილი დრო 20 20 20 3 60 540 540

0 540 0

0 0 540 0

0 0 0 0

1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 11 222 1,998.00         

წამების 
რაოდენობა

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2020  წლის 16 სექტემბრის  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437065916, 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში 

„შემსრულებელი“  (შემდგომში „შემსრულებელი  და მეორე ა.(ა.)ი.პ. - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“. იურიდიული 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0114, დ. გულიას. ფაქტიური მისამართი თბილისი, 0108, ბარნოვის N 40; საიდენტიფიკაციო კოდი: 203864755; საბანკო რეკვიზიტები:  სს „ლიბერთი 

ბანკი“; ბანკის BIC კოდი: LBRTGE22;  IBAN ანგარიშის ნომერი: GE27LB0123110265015000. გენერალური მდივანი - გიორგი უგულავა

 სახითთ (შემდგომში „დამკვეთი“) გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) განუყოფელ ნაწილს.

შემსრულებელმა ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული სარეკლამო კლიპების განთვსების მომსახურება უნდა შეასრულოს შემდეგი აღწერილობის მიხედვით:

დამკვეთი

ა.(ა.)ი.პ. - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ევროპული საქართველო - მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“. იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0114, დ. 

გულიას. ფაქტიური მისამართი თბილისი, 0108, ბარნოვის N 40; საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 203864755; საბანკო რეკვიზიტები:  სს „ლიბერთი ბანკი“; ბანკის BIC კოდი: 

LBRTGE22;  IBAN ანგარიშის ნომერი: GE27LB0123110265015000. გენერალური მდივანი - 

გიორგი უგულავა

გასვლების 
რაოდენობა

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიში #- GE37TB7001436020100008

დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი 



დანართი N 1  - 2020 წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 20 20 20 20 20 20 20 22 8 162 540 1458

21:00 ნამდვილი დრო 20 20 20 3 60 540 540

0 540 0

0 0 540 0

0 0 0 0

1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 11 222 1,998.00         

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2020  წლის 16 სექტემბრის  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437065916, 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში 

„შემსრულებელი“  (შემდგომში „შემსრულებელი  და მეორე ა.(ა.)ი.პ. - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის“ იურიდიული მისამართი: 

საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, ჟ. შარტავას ქ. N16 ბ. N5; საიდენტიფიკაციო კოდი: 415030166; საბანკო რეკვიზიტები:  სს „ლიბერთი ბანკი“; ბანკის SWIFT კოდი: LBRTGE22; ანგარიშის 

ნომერი: GE16LB0123160696602000 თავმჯდომარე - ხათუნა ქოიავა  

 სახითთ (შემდგომში „დამკვეთი“) გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) განუყოფელ ნაწილს.

შემსრულებელმა ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული სარეკლამო კლიპების განთვსების მომსახურება უნდა შეასრულოს შემდეგი აღწერილობის მიხედვით:

დამკვეთი

ა.(ა.)ი.პ. - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „მოძრაობა თავისუფალი 

საქართველოსთვის“ იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, ჟ. 

შარტავას ქ. N16 ბ. N5; საიდენტიფიკაციო კოდი: 415030166; საბანკო რეკვიზიტები:  სს 

„ლიბერთი ბანკი“; ბანკის SWIFT კოდი: LBRTGE22; ანგარიშის ნომერი: 

GE16LB0123160696602000 თავმჯდომარე - ხათუნა ქოიავა  

გასვლების 
რაოდენობა

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიში #- GE37TB7001436020100008

დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი 

წამების 
რაოდენობა



დანართი N 1  - 2020 წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 20 20 20 20 20 20 20 20 8 160 540 1440

21:00 ნამდვილი დრო 10 20 20 20 20 20 20 8 130 540 1170

0 540 0

0 0 540 0

0 0 0 0

1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 290 2,610.00         

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიში #- GE37TB7001436020100008

დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი 

წამების 
რაოდენობა

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2020 წლის 16 სექტემბრის  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437065916, 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში 

„შემსრულებელი“  საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. საიდ კოდი: 203844894

მის: ქ. თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქ88. პარტიის საორგანიზაციო მდივნი: იოსებ სამხარაძე

 სახითთ (შემდგომში „დამკვეთი“) გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) განუყოფელ ნაწილს.

შემსრულებელმა ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული სარეკლამო კლიპების განთვსების მომსახურება უნდა შეასრულოს შემდეგი აღწერილობის მიხედვით:

დამკვეთი

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. საიდ კოდი: 203844894

მის: ქ. თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქ88. პარტიის საორგანიზაციო მდივნი: იოსებ 

სამხარაძე

გასვლების 
რაოდენობა



დანართი N 1  - 2020 წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 40 20 20 20 20 20 20 40 8 200 540 1800

20:30 ახალი ამბების შემდეგ 20 20 20 20 40 40 40 40 8 240 540 2160

21:00 ნამდვილი დრო 0 540 0

0 0 540 0

0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 440 3,960.00          

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2017 წლის 5 სექტემბრის  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437065916, 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში 

„შემსრულებელი“  (შემდგომში „შემსრულებელი  და მეორე მხრივ საარჩევნო სუბიექტი ,,დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი’’. ს/კ 205304801. ა/ა: 
GE67TB7002836080100009      მის: თბილისი, ირ. აბაშიძის 24, ბ. 25ბ. საარჩევნო ფონდის ხელმძღვანელ, ირაკლი ჩიხრაძე  

 სახითთ (შემდგომში „დამკვეთი“) გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) განუყოფელ ნაწილს.

შემსრულებელმა ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული სარეკლამო კლიპების განთვსების მომსახურება უნდა შეასრულოს შემდეგი აღწერილობის მიხედვით:

დამკვეთი

საარჩევნო სუბიექტი ,,დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი’’. ს/კ 205304801. ა/ა: GE67TB7002836080100009      მის: თბილისი, 

ირ. აბაშიძის 24, ბ. 25ბ. საარჩევნო ფონდის ხელმძღვანელ, ირაკლი ჩიხრაძე  

გასვლების 
რაოდენობა

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

ანგარიში #- GE37TB7001436020100008

დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი 

წამების 
რაოდენობა

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)



დანართი N 1  - 2020  წლის  16 სექტემბრის ხელშეკრულებაზე

რგოლების ქრონომეტრაჟი: 20 წმ

პერიოდი:   ოქტომბერი

დრო გადაცემა 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20:30 გურიის ახალი ამბები 20 20 20 20 20 20 20 20 8 160 540 1440

20:30 ახალი ამბების შემდეგ 3 20 20 20 8 63 540 567

21:15 განცხადებების წინ 0 540 0

21:30 განცხადებების შემდეგ 0 0 540 0

0 0 0 0

1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 16 223 2,007.00          

1. წთ 
ღირებულება 

(lari)

ჯამური თანხა 
(lari)

წინამდებარე დანართი N1 წარმოადგენს 2  ერთი მხრივ, ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე (ტელეკომპანია "გურიაTV"), საიდენტიფიკაციო კოდი 437069916, იურიდიული მისამართი: 

საქართველო, ოზურგეთის რაიონი, სოფ.შემოქმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ გველებიანის (პირ. ნომ.33001033719) სახი(შემდგომში „შემსრულებელი“  (შემდგომში 

„შემსრულებელი  და მეორე მხრივსსიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება“ საქართველოს ქრისტიან - კონსერვატიული პარტია“  საიდენტიფიკაციო კოდი - 204909046 . მისამართი: 

თბილისი ქობულეთის ქ. #36 ტელ +995 32 2931386  საბანკო რეკვიზიტები სს ,,თიბისი  ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22. ანგარიშის ნომერი: GE09TB7642636080100006. თავმჯდომარე - შოთა 

მალაშხია

 სახითთ (შემდგომში „დამკვეთი“) გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) განუყოფელ ნაწილს.

შემსრულებელმა ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული სარეკლამო კლიპების განთვსების მომსახურება უნდა შეასრულოს შემდეგი აღწერილობის მიხედვით:

დამკვეთი

სსიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება“ საქართველოს ქრისტიან - 

კონსერვატიული პარტია“  საიდენტიფიკაციო კოდი - 204909046 . მისამართი: თბილისი 

ქობულეთის ქ. #36 ტელ +995 32 2931386  საბანკო რეკვიზიტები სს ,,თიბისი  ბანკი“ 

ბანკის კოდი: TBCBGE22. ანგარიშის ნომერი: GE09TB7642636080100006. თავმჯდომარე 

- შოთა მალაშხია

გასვლების 
რაოდენობა

-----------------------------------

გურია TV

ჯ ა მ ი

შემსრულებელი

ა(ა)იპ "თავისუფალი მედია სივრცე" ს/კ 437065916 

იურიდ. მისამართი: ოზურგეთი, ს.შემოქმედი

ფაქტ. მისამართი: ოზურგეთი, რუსთაველის 22

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22
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