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                                               საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიას 

                                            საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას 

 

 

 

    გაცნობებთ,  რომ შპს „ტელეკომპანია კავკასია“ გამოთქვამს მზადყოფნას 

გააშუქოს 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

საარჩევნო კამპანია და კანონის შესაბამისად გამოყოს დრო პოლიტიკური 

რეკლამისთვის. 

ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი ფასიანი საეთერო დროის 

ხანგრძლივობა შეადგენს 180 წთ-ს. მაუწყებლობის საერთო ხანგრძლივობა 

20 სთ.  

ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ვებ გვერდზე www.kavkasiatv.ge 

აქვე წარმოგიდგენთ ამჟამად მოქმედ ტარიფებს ფასიანი პოლიტიკური 

რეკლამისთვის (დანართი – 1 ფურცელი). 

განახლებულ ტარიფებს და ბადეს წარმოგიდგენთ საარჩევნო კოდექსის 50-ე 

მუხლის შესაბამისად. 

დამატებით პოლიტიკური რეკლამის ბადის შესახებ მაუწყებლის 

ყოველკვირეული ინფორმაციის წარდგენა მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად განხორციელდება კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში.  
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 ნ. ჯანგირაშვილი  

 

 

მის:                                ტელ/ფაქსი                       TBILISI 

თბილისი, გორგასლის 73               (99591 40 88 81)                 Gorgasali  ST. 73  

                                

Nino Javakhidze
Typewritten text
შ-21-6/3439
09.08.2021
1+2ფურც.



 დანართი 1 

 ტელეკომპანია "კავკასია" 

dro საეთერო დროის მონაკვეთი
 1 წთ. ფასი

(ლარი) 

8:55 დღის ეთერი 300

9:30 დღის ეთერი 300

9:55 დღის ეთერი 300

10:30 დღის ეთერი 480

10:55 დღის ეთერი 480

11:30 დღის ეთერი 480

11:55 დღის ეთერი 480

12:30 დღის ეთერი 480

12:55 დღის ეთერი 480

13:30 დღის ეთერი 480

13:55 დღის ეთერი 480

14:30 დღის ეთერი 480

14:55 დღის ეთერი 480

15:30 დღის ეთერი 480

15:55 დღის ეთერი 480

16:30 დღის ეთერი 480

16:55 დღის ეთერი 600

17:30 დღის ეთერი 600

17:55 დღის ეთერი 600

18:30 საღამოს ეთერი 900

18:55 საღამოს ეთერი 900

19:30 საღამოს ეთერი 1020

19:55 საღამოს ეთერი 1020

20:30 საღამოს ეთერი 1020

21:00 საღამოს ეთერი 1020

21:30 საღამოს ეთერი 1020

21:55 საღამოს ეთერი 1020

22:30 საღამოს ეთერი 1020

22:55 საღამოს ეთერი 1020

23:30 საღამოს ეთერი 1020

23:55 ღამის ეთერი 900

0:30 ღამის ეთერი 900

0:55 ღამის ეთერი 480

1:30 ღამის ეთერი 480

1:55 ღამის ეთერი 480

2:30 ღამის ეთერი 480

2:55 ღამის ეთერი 480

3:30 ღამის ეთერი 480

3:55 ღამის ეთერი 480

ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში და მოიცავს დღგ-ს

საკონტაქტო ინფორმაცია

kavkasiatv.ge

infokavkasia@gmail.com

591 19 55 59

 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის განთავსების ტარიფები  (2021 წლის 

აგვისტო) 

mailto:infokavkasia@gmail.com

