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№14                                                                                                              4 აგვისტო 2021 წელი 
 

 
                                        საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 

                       საქართევლოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას 
 

გაცნობებთ, რომ  მაუწყებელი შპს „მარნეული ტვ“ , რომელიც მაუწყებლობს მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, შპს „ომეგა“ - ს მეშვეობით კოჯრისა და მიმდებარე, ქვემო ქართლის 
რეგიონში, ადგილობრივი ციფრული მულტიპლექსის მეშვეობით, ასევე აღმოსავლეთ ევროპისა 
და მთელი საქართველოს მასშტაბით ღია სატელიტიდან თანამგზავრი Azerspace-1 S/R 3000. 
სიხშირე 11094,4 მგჰ პოლარიზაცია H . ვმაუწყებლობთ აგრეთვე საქართველოში მოქმედ 
თითქმის ყველა ტელე ოპერატორის მეშვეობით : „გლობალ ტვ“, “მაგთი”, სიჯისი და სხვა. 
მარნეული ტვ-ს მაუწყებლობა ვრცელდება ასევე ინტერნეტითაც,ვებ-
გვერდზე www.marneulitv.ge და პორტალზე www.myvideo.ge. გამოთქვამს მზადყოფნას, 2021 
წლის ადგილობრივი არჩევნების გაშუქებისა და კანონის შესაბამისად პოლიტიკური რეკლამის 
განთავსების თაობაზე. 

წერილს თან ახლავს პოლიტიკური რეკლამის განთავსების სავარაუდო  გრაფიკი 
დანართი №1 სახით 
 
განთავსების 
დრო 

ფასი 1 წთ 
(ლარი) 

პროგრამები 
 
 

08:30 – 18:00 
საათი 
 
 
 
 
 

450 
 
 
 
 
 
 

ა)ქართულ აზერბაიჯანულენოვანი საინფორმაციოს 
(დაიჯესტი)გამოშვებამდე/ გამოშვების შემდეგ  
ბ) თოქშოუმდე/თოქშოუს შემდეგ 
გ) შემეცნებით გადაცემამდე/ გადაცემის შემდეგ 
დ)ისტორიულ დოკუმენტურ ფილმამდე (მწარმოებელი- 
„მარნეული ტვ“ )/ ფილმის შემდეგ. 
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18:00 – 24:00 500 ა)ქართულ აზერბაიჯანულენოვანი საინფორმაციოს 
გამოშვებამდე/ გამოშვების შემდეგ, როგორც   დაიჯესტი ასევე 
პირდაპირი ეთერი 
ბ) თოქშოუმდე/თოქშოუს შემდეგ 
გ) შემეცნებით გადაცემამდე/ გადაცემის შემდეგ 
დ)ისტორიულ დოკუმენტურ ფილმამდე (მწარმოებელი- 
„მარნეული ტვ“ )/ ფილმის შემდეგ. 
  

24:00-01:30 450 ა)ქართულ აზერბაიჯანულენოვანი საინფორმაციოს 
(დაიჯესტი)გამოშვებამდე/ გამოშვების შემდეგ  
ბ) თოქშოუმდე/თოქშოუს შემდეგ 
გ) შემეცნებით გადაცემამდე/ გადაცემის შემდეგ 
დ)ისტორიულ დოკუმენტურ ფილმამდე (მწარმოებელი- 
„მარნეული ტვ“ )/ ფილმის შემდეგ. 
 
 
 
 

მორბენალი 
სტრიქონი 
ერთი სიტყვა 
დღეში 

10 (ლარი) ა) შემეცნებით გადაცემის დროს  
ბ)ისტორიულ დოკუმენტურ ფილმის დროს(მწარმოებელი- 
„მარნეული ტვ“ ) დაიჯესტი 
გ)გასართობი ვიდეოს დროს 
დ) მუსიკალური პროგრამის დროს 
ე) სხვა პროგრამები 
 
 

საეთერო 
დრო 

150(ლარი) დროის წინასწარი შერჩევით 

   
 
 
 
შპს მარნეული ტვ -ს დირექტორი: შალვა შუბლაძე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი #1 
                         ტელეკომპანია ,,მარნეული ტვ“–ს  პოლიტიკური რეკლამის ფასები და განთავსების 

სავარაუდო  გრაფიკი 
პერიოდი: 2021წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის 

 
1. დღის საეთერო დრო   08:30–18 სთ მდე და 24:00–01:30 სთ მდე (არაპრაიმთაიმი) 1 წუთის 
ღირებულება  –450ლარი 
2. საუკეთესო საეთერო დრო 18:00– 24 სთ მდე(პრაიმთაიმი) 1  წუთის ღირებულება–500ლარი  
3.საეთერო დრო აგიტაციისთვის  1  წუთის ღირებულება––150 ლარი .  

 

სარეკლამო 
ბლოკის N  

ეთერში 
განთავსე
ბის დრო 

სთ/წთ 

 
გამოყოფილი 
საეთერო 
დრო წთ. 

1 08:50 9,5 

2 09:20 9,5 

3 10:20 9,5 

4 11:20 9,5 

5 12:20 9,5 

6 13:20 9,5 

              7 15:50 9,5 

       8 16:20 9,5 

             9 15:50 9,5 

            10 18:50 9,5 

     11 19:20 9,5 

     12 19:50 9,5 

     13 20:20 9,5 

     14 21:20 9,5 

    15 22:20 9,5 

    16 23:20 9,5 

სულ დრო ერთი დღის 
განმავლობაში (წთ)  152 

 
სულ გამოყოფილი საეთერო დრო დღეღამის განმავლობაში 152 წთ 
შპს „მარნეული ტვ“ –ს დირექტორი :   შალვა შუბლაძე 
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