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შინაარსი:

მნიშვნელოვანი მოვლენები 
რადიოს დაფარვის უპრეცედენტო ზრდა
ტექნიკის შესყიდვა
გადაცემები 
საერთაშორისო პროექტები 
ტელეფილმები 
სპორტი 
გარეწარმოება 
ეთერის მონიტორინგის პროგრამა
EBU აკადემია
IBC
გრანტები
პროექტი „მრავალფეროვანი საქართველო“
ახალი სტუდიები
აპლიკაციები
ჯილდოები

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკის შესახებ
მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ
მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგის შესახებ
დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი მწარმოებლების 
შესახებ
საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის 
შედეგების შესახებ
განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ
საჯარო განხილვების შინაარსისა და მოქალაქეთა 
წინადადებების შესახებ
ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
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საქართველოს პირველი არხი
უსაფრთხო მედია

უსაფრთხო მედიის კონცეფცია გულისხმობს ისეთ 
სატელევიზიო ეთერს, რომელიც უზრუნველყოფს 
ოჯახის ყველა    წევრისთვის   უსაფრთხო,  მხოლოდ 
გადამოწმებული, სასარგებლო და საჭირო 
ინფორმაციის   მიწოდებას. 
სწორედ ასეთ კონტენტს სთავაზობს საქართველოს 
პირველი არხი მაყურებელს.

საქართველოს პირველი არხი, როგორც უსაფრთხო 
მედია, 2020 წლიდან ეთერში აღარ განათავსებს  
სათამაშო ბიზნესის რეკლამას.
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რადიოს დაფარვის
უპრეცედენტო ზრდა 

პროექტი დაიგეგმა და განხორციელდა კომუნიკაციების ეროვნულ 
კომისიასთან და ტელერადიოცენტრთან ერთად.

2019 წლის ბოლოსთვის რადიომაუწყებლობამ მოიცვა მთელი 
საქართველო. 

2019 წელს  საქართველოს რადიოს ემსახურება 52 გადამცემი.

განახლდა არსებული გადამცემები და დაემატა 25 ახალი. 

საქართველოს გარკვეულ ტერიტორიაზე, 24 სამაუწყებლო ზონაში- 
საქართველოს რადიო პირველად გაჟღერდება.

დანარჩენ ტერიტორიაზე, 18 სამაუწყებლო ზონაში მაუწყებლობის 
ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.

ავტომსმენელთა უკეთ მოცვის მიზნით, კენტ მეათედებიან სიხშირეებზე 
უკვე  გადავიდა ყველა გადამცემი. 

გადამცემები RDS სისტემებით აღიჭურვა. 

RDS სისტემები უზრუნველყოფს არხის ცნობადობას და ავტომობილის 
ერთი სამაუწყებლო ზონიდან მეორეში გადასვლის დროს ახალ 
სიხშირეზე ავტომატურ გადაყვანას.  

2019 წელი

2016 წალმდე 

2016 წელი 

2017 წელი 2019 წელი 

იდლი

უშგული

ლენტეხი

ცაგერი

მარტვილი

შუახევი

ქედა

პატარა ონი

ჩოხა

ნაბეღავი

გლოლა

შროშა ბორითი

პაპი

ბაკურიანი

ახალქალაქი

ბეკამი

წაქვა

გორაძირი

დუშეთი

საგარეჯო

ცივი

დედო

ლაგოდეხი

მაღარო

გუდა

ყაზბეგი

ბარისახო

ასპინძა

ფლატე

2018 წელი 

თბილისი

გორი
თელავი

ახალციხე 

ბორჯომი
ოზურეთი

დმანისი

ყვარელი

წალკა

ფოთი

მესტია

ზუგდიდი

ბათუმი

ონი

ამბროლაური

ჭიათურაქუთაისი

სტეფანწმინდა

ომალო

ხულო

საჩხერე

დედოფლისწყარო

რადიოს დაფარვის ზონა

განახლებული 
საქართველოს რადიო
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ტექნიკის შესყიდვა
პირველი არხი ახორციელებს მასშტაბურ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ 
გადაიარაღებას. 

     2019 წელს შესყიდულია:

სტუდიური განათება
ეკრანები
მულტიმედიური მოწყობილობის სისტემები
კომპიუტერები 

›
›
›
›



6

გადაცემები -2019 წელი
35 გადაცემა
ორიგინალური ქართული პროდუქტი

მოამბე

მოამბე დღის თემა

აქტუალური თემა

ახალი კვირა

42-ე პარალელი

თავისუფალი ხედვა

კვირის ინტერვიუ

ბიზნესპარტნიორი

ტრიბუნა

პირველი აუდიტორია

რეალური სივრცე

გამომძიებელი რეპორტიორი

ახალი დღე

პირადი ექიმი

ნაშუადღევს 

ტაიმაუტი

ფერმა

ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია

საქართველოს ვარსკვლავი

მასტერშეფი

წიგნების თარო

წიგნების თარო სტუდენტური

მარტივი ლოგიკა

ხარ თუ არა მეექვსეკლასელზე ჭკვიანი?

კაცები

ღამის შოუ

რანინა

რა? სად? როდის?

მუსიკის 12 მოციქული

ილუზიონი

დოსიე

ტელემუზეუმი

ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ

აკუსტიკა

ხალხური სიმღერის გაკვეთილები

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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26 მაისი

„რანინას“ დიდი ფინალი

„გაიზიარე და გააზიარე მუსიკა“  

საქართველოს პირველმა არხმა 26 მაისი განსხვავებული 
სატელევიზიო პროგრამით აღნიშნა.
26 მაისს, დილის 10:00 საათიდან პირდაპირ 
ეთერში გადაიცემოდა რუსთაველის გამზირიდან  
დამოუკიდებლობის დღის დღის აღსანიშნავად მიმ-

დინარე ღონისძიებები. მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში იხილა 
თავისუფლების მოედნიდან ფიცის დადების ცერემონია და პირდაპირი 
ჩართვა აღლუმიდან.
20:00 საათზე საქართველოს პირველმა არხმა რესპუბლიკის მოედანზე 
პირველი გრანდიოზული კონცერტი გამართა, სლოგანით: „გაიზიარე 
და გააზიარე მუსიკა“  საბავშვო მუსიკალური პროექტის, „რანინას“ დიდი 
ფინალი. 
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ქართული მხატვრული სერიალები

იდეალური დედა;
ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე;

›
›
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›
›
›

›

›
›
›
›
›

განახლებული საქართველოს რადიო

ინფორმაცია ყოველი საათის ბოლოს 10 წუთი, 
ხოლო  ყოველ 25 წუთზე 5 წუთი

ახალი და კონკურსის შედეგად 
შერჩეული გადაცემები

გადაცემები 2019
28 გადაცემა

პიკის საათი
ახალი ამბები
ესტაფეტა
ღია სტუდია
სახლისკენ
საუკეთესო წიგნები
ჩაი ორისთვის
ქართული კლასიკური მწერლობა
ჩაკრულო
ლეგიონი 
ჩვენი სკოლა 
კადენცია
რადიოთეატრი 
ბიზნესპარტნიორი

მუსიკის 12 მოციქული 
მთელი ეს როკი 
რადიო აკუსტიკა 
ისტორიის პოპ-გაკვეთილები 
სი ბემოლ ვიტამინი
კლასიკა ყველასთვის
უცნობი მუსიკა 
ჯაზოფრენია 

ხალხური სიმღერის 
გაკვეთილები
რადიო ექსპრესი
რადიოკალენდარი 
ფერმა
არტნიუსი
მსოფლიოს ამბები 
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საერთაშორისო პროექტები

GOLDEN GLOBE დაჯილდოება;
ოსკარის დაჯილდოების ცერემონია;
ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი;
საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი. 

›
›
›
›
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ტელეფილმები 

მინდვრის ყვავილები - რეჟ. ლანა ღოღობერიძე 
სამურაის სიკვდილი - რეჟ. ლევან თუთბერიძე 
მუღამათი - რეჟ. თამთა გაბრიჩიძე
გვიანი შემოდგომა (4 სერიანი ფილმი) - რეჟ. გია ბარაბაძე 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქართული ორიგინალური დოკუმენტური 
პროდუქტის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია ქვეყანაში, გარდა 
ამისა, მიზნად ისახავს ამ მიმართულებით ინდუსტრიის მხარდაჭერას და 
ინვესტიციის ჩადებას. 

›
›
›
›

›

›

›

კოპროდუქცია

საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანადაფინანსებით, კოპროდუქციის 
ფარგლებში,  მიმდინარეობს შემდეგი ფილმების გადაღება. ფილმების 
პრემიერა შედგება საქართველოს პირველი არხის ეთერში.

საქართველოს პირველი არხი უზრუნველყოფს ფინანსურ მხარდაჭე-
რას ეროვნული კინოცენტრის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსში  
გამარჯვებული პროექტებისთვის, მათ შორის ელდარ შეგნელიას 
ფილმისთვის “ჭა”.

გადაცემული ჯილდოები:

სპეციალური ჯილდო - 5000 ლარი გადაეცა თბილისის დოკუმენტური 
ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის „სინედოკი” გამარჯვებული 
ქართული ფილმის ავტორს;
სპეციალური  ჯილდო   -  20 000 ლარი გადაეცა თბილისის საერთაშო-
რისო კინოფესტივალის „პრომეთე“ საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის 
ავტორს;
სპეციალური ჯილდო - 20 000 ლარი გადაეცა თბილისის საერთაშო-
რისო კინოფესტივალის „პრომეთე“ საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი 
ფილმის ავტორს.
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პირველი არხის დოკუმენტური 
ფილმები

პირველი არხის  დოკუმენტური 
სერიალები

ინტერაქტივი                     
ვერიკო                                     
ბზვანსკი და მეგობრები        
პეტრე მელიქიშვილი
საიდუმლო კარტოთეკა
პრესა და ერი 
შავ-თეთრი
უცხო
გურამ ბზვანელი
უშგული - ჩემი სამოთხე
ივანე ბერიტაშვილი
ჯამბაზის კალენდარი (ჯამბაზები)

იონას საქართველო -  20 სერია 
თბილისის კართან  - 8 სერია
სტოქსი... 
პოლკოვნიკის დახეული წერილები - 16 სერია
საიდუმლო კარტოთეკა
დაკარგული წიგნები

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›

›
›

aka morCilaZe
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დებიუტი 

პირველი არხისა და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ერთობლივი 
პროექტის „დებიუტი“ ფარგლებში, დაფინანსდა 7 ფილმის გადაღება.

ფოტო გადაღება - ილია ასიტაშვილი 
მილა - სალომე ვეფხვაძე
სასტუმრო მირაჟი - გურამ ბაქრაძე
flyt - გრიგოლ ნოდია
შავი ზღვა - თინათინ ემირიძე
თანაგრძნობა - ზვიად ციკოლია
ღამის სკოლა - გრიგოლ სამსიანი

›
›
›
›
›
›
›
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სპორტი 2019
პირველი არხი - სპორტის მუდმივი მხარდამჭერი

2019 წელი, სპორტული მიღწევების თვალსაზრისით,  გამორჩეული იყო 
ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს სპორტსმენებმა 1500-მდე სხვადა-
სხვა სინჯის მედალი მოიპოვეს. 
2019 წლამდე  საქართველოს ერთდროულად 6 მსოფლიო ჩემპიონი 
არასდროს ჰყოლია. 
ქართული და მსოფლიო სპორტის ყველაზე მასშტაბურ ტურნირებს, 
ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს, ქართველი მაყურებელი მთელი 
წლის განმავლობაში საქართველოს  პირველი არხის სხვადასხვა 
პლატფორმის საშუალებით ადევნებდა თვალ-ყურს. 

ევრო 2020-ის კენჭისყრა
FIFA 2019 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოება
ევროპა 2020-ის შესარჩევი 
FIFA საკლუბო გუნდების მსოფლიო თასი
საქართველოს ეროვნული ლიგა
სუპერლიგა 

ზამთრის თასის გათამაშება

მსოფლიოს მე-18 საკალათბურთო ჩემპიონატის გახსნა
3X3 ევროპის ჩემპიონატი (18 წლამდელების)
მსოფლიო ჩემპიონატი 

›
›
›
›
›
›

›

›
›
›

ფეხბურთი

მინი ფეხბურთი

კალათბურთი
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მსოფლიო ჩემპიონატი 

ევროპის ჩემპიონატი

საქართველოს ჩემპიონატი 
ევროპის ჩემპიონატის  U17  გახსნა
ჩემპიონთა ლიგა
ევროპის ჩემპიონატი U17 

ფალავნობა 2019 

›

›

›
›
›
›

›

რაგბი

ძალოსნობა

მინსკი 2019

წყალბურთი

ჭიდაობა
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გადაცემა „ტაიმაუტი“ 

გადაცემა „ლეგიონი“ 

„500? რამდენიც გინდა“ 

2019 წელს მომზადდა და ეთერში ჩაეშვა 
ყოველდღიური სპორტული გადაცემა „ტაიმაუტი“, 
რომელსაც ოთხი წამყვანი უძღვება:  გიორგი 
თვალაბეიშვილი, ხატია ალადაშვილი, ლუკა 
ჭოჭუა და ოთარ გიორგაძე.  გადაცემა როგორც 
ყოველდღიურ, ისე მსოფლიო სპორტის ყველაზე მნიშვნელოვან 
სიახლეებს აშუქებს და საინტერესო სტუმრებს მასპინძლობს.
კომპეტენტური შეფასებებითა და ექსკლუზიური თემების წარდგენით, 
გადაცემამ უკვე მოიპოვა პოპულარობა სპორტის მოყვარულთა წრეებში.

„საქართველოს რადიოს“ საეთერო ბადეს  
გარდა, გადაცემისა „ესტაფეტა“ (ავტორი 
და წამყვანი ე. ბილიხოძე),  დაემატა ახალი 
გადაცე მა „ლეგიონი“ (ავტორი და წამყვანი 
რატი ხვისტანი), რომელიც კვირის ყველაზე 
საინტერესო სპორტული მოვლენების ერთგვა-
რი შეჯამებაა. 

2019 წელს მომზადდა და ეთერში ჩაეშვა ქართველი სპორტსმენების  
სატელევიზიო პორტრეტები და ვიდეორგოლები: „500? რამდენიც 
გინდა“.
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პრემიუმ კლასის დოკუმენტური 
სერიალები

BBC WORLDWIDE LIMITED

NATIONAL GEOGRAPHIC

DISCOVERY

მუზეუმის საიდუმლოებანი - 22 სერია;
ლურჯი პლანეტა - 8 სერია;
ინდის საგანძური - 3 სერია;
ცივილიზაცია - 6 სერია;
რემბრანდტი;
ვან გოგი;
მეფე ლუდვიგ მეორის ზღაპრული სასახლე;
შედევრის ცხოვრება: ჯვრიდან გარდამოხსნა;
შედევრის ცხოვრება: იუდას ამბორი.

გონების თამაშები - Brain Games - 48 სერია;
ჩამოთვლილთაგან არც ერთი - 20 სერია;
ქუჩის გენიოსები - Street Genius - 12 სერია.

ტორტების მეფე - CAKE BOSS;
ორი კაბა და ერთი არჩევანი - SOMETHING BORROWED SOMETHING 
NEW.

›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›

›
›
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ARTE

პავაროტი - პოპულარული მომღერალი - Pavarotti, Pop Tenor;
რეტრო რევოლუცია - Retro Revolution;
პარიზული მოდა - 1945-1968   Paris Couture 1945-1968;
მარჩელო მასტროიანი - იდეალური იტალიელი - Mastroianni, The 
Ideal Italian;
ბრიტანული სტილი - British Style;
პარიზი ღამე იღვიძებს - Midnight In Paris Cabaret;
აგათა კრისტი ერკიულ პუაროს წინააღმდეგ - Agatha Christie VS
Hercule Poirot;
ალექსანდრ მაკ - ქუინი - Legacy Of Alexander Mcqueen;
გახდე კერი გრანტი - Becoming Cary Grant;
ბარდო-სიძულვილი - Bardot, The Misunderstood;
იზაბელა როსელინი - ჩემი ველური ცხოვრება - Isabella Rossellini:
My Wild Life;
ბარბარა სტრეიზანდი ახალი ხატების შექმნა - Barbra Streisand
Becoming An Icon;
უცნობი ალენ დელონი - Alain Delon, A Unique Portrait.

›
›
›
›

›
›
›

›
›
›
›

›

›
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პრემიუმ კლასის მხატვრული 
სერიალები

ძველი ხიდის საიდუმლო - ესპანური, კომპანია Boomerang TV
ექვსი და - ესპანური, კომპანია  Mediaproduccion, S.L.U.
ქალების სამოთხე - იტალიური, კომპანია Rai Com S.P.A.
დიდი ძარცვა - ბრაზილიური, კომპანია Globo Comunicacao
E Participacoes S.A.
ბერლინის განყოფილება - ამერიკული, კომპანია Paramount 
Pictures International Limited 
სახლი ტყეში - პოლონური, ადამ მიცკევიჩის სახელობის 
ინსტიტუტი
წმინდა ინგლისური მკვლელობა - ინგლისური, კომპანია Film 
Quest Entertainment
პრაქტიკანტი - იტალიური, კომპანია Rai Com S.P.A.

›
›
›
›

›

›

›

›



20

პრემიუმ კლასის მხატვრული 
ფილმები 

SONY

PARAMOUNT PICTURES INTERNATIONAL LIMITED

ფინანსური მონსტრი
რიკი და ფლეში
ჯერ ისევ ელისი
ჯანგო
გოგონა დრაკონის ტატუთი
და ვინჩის კოდი
ტუტსი

ამერიკული სილამაზე
შეყვარებულები
ჩვენ ანგელოზები არ ვართ
დამიჭირე, თუ შეგიძლია
ტერმინალი
ფორესტ გამპი
ცვლილებების გზა
ნათლია (სამი ფილმი)
მაღლა ცაში
რიგითი რაიანის გადასარჩენად
შეუსრულებელი მისია  (ხუთი ფილმი)
ვანილის ცა
ღამე მანჰეტენზე
ფირმა
მსოფლიო სავაჭრო ცენტრი

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
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FILM QUEST ENTERTAINMENT

CENTRAL PARTNERSHIP

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

აფრიკელი
ბინგო-ბონგო
ვარდის სახელი
გააღეთ, პოლიციაა
რა სურთ ქალებს
ამელი
მაღალი, ქერა მამაკაცის დაბრუნება
ზორო
მამიკოები
მეხუთე ელემენტი 
ჩხვლეტა ქოლგით
ტაქსი (5 ფილმი) 
ჭირვეულის მორჯულება
ადამიანი-ორკესტრი

12 წელი მონობაში
99 ფრანკი
ვიკი, კრისტინა, ბარსელონა
ლურჯი ჟასმინი
სიცრუის ილუზია
ლა-ლა ლენდი
მელანქოლია
შუაღამე პარიზში
ლედი
მწერალი-მოჩვენება
დამტვრეული ყვავილები
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გარეწარმოება  

2018 წელს  მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესული 
ცვლილებების შედეგად, შესაძლებელი გახდა პირველი არხის 
მიერ კანონის მიერ განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება 
გარეწარმოების პროექტების ეთერში განთავსების მიმართულებით.
საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუჩნდა შესაძლებლობა,  აუდიოვიზუ-
ალური ნაწარმის შესყიდვისას უპირატესობა ხარისხს მიანიჭოს. 

2017 წელი

გარეწარმოება

0%

შიდაწარმოება

100%

2019 წელი

გარეწარმოება

შიდაწარმოება

86%

14%
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საერთაშორისო წარმომადგენლობა

საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჰყავს წარმომადგენელი ევროპის მაუწყე-
ბელთა კავშირის (EBU):

გენდერული თანასწორობის ჯგუფში
რადიოკომიტეტში 
მედიაკომიტეტში
იურიდიულ კომიტეტში
ახალი ამბების ქვეკომიტეტში

›
›
›
›
›
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რეგიონული აკადემია

საქართველოს პირველი არხისა და ევროპის 
მაუწყებელთა კავშირის თანამშრომლობით, 
მუშაობს მუდმივმოქმედი რეგიონული ჟურნ-
ალისტური აკადემია.

ტრენინგები ტარდება საერთაშორისო ტრენერების მიერ და განკუთ-
ვნილია: 

მედიამენეჯერებისთვის
რეპორტიორებისთვის
პროდიუსერებისთვის
სოციალური მედიის მენეჯერებისთვის

›
›
›
›

ტრენინგი - „სოციალური მედიის საშუალებით ამბის თხრობა“ 
ტრენერი - ციფრული და სამაუწყებლო მედიის საერთაშორისო 
მრჩეველი და ტრენერი ჯასტინ კინგსი.

ტრენინგი – Going Mobile
ტრენერი - მარკ ეგანი - სატელევიზიო და მულტიმედია 
გარემოში მუშაობის ახალი მიდგომების მიმართულებით

›
›

›
›

2019 წლის სექტემბერი

2019 წლის მაისი

რეგიონული კონფერენცია-სემინარი „ციფრული 
ტრანსფორმაცია“
სემინარში მონაწილეობა 10 ქვეყნის საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის წარმომადგენელმა მიიღო.

›

›

2019 წლის თებერვალი

IBC
მსოფლიოში უდიდესი მედიის და ტექნოლოგიების ფორუმი IBC 
ფორუმზე სიტყვით წარსდგა საქართველოს პირველი არხის  
გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე თინათინ 
ბერძენიშვილი,   თემით - მედიაში გენდერული თანასწორობა.  



25

გრანტები 

საქართველოს პირველი არხი, აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით,   
ახორციელებს პროექტს ეთნიკური უმცირესობებისთვის - „მოამბის 
სინქრონული თარგმანი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე“ .

საქართველოს პირველი არხი აშშ-ის საელჩოსთან  ერთად, პროექტის 
„მრავალფეროვანი საქართველო“  ფარგლებში,  ”არაქართულენოვანი 
სკოლებისთვის ქართული ენის ტელე-ოლიმპიადას“ ჩაატარებს.
პროექტი მიზნად ისახავს არაქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო 
ენის პოპულარიზაციას, ასევე აღნიშნულ სკოლებში სამოქალაქო 
განათლების დონის ამაღლებას.

მოამბის სინქრონული თარგმანი სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე

ქართული ენის ტელე-ოლიმპიადა 
არაქართულენოვანი სკოლებისთვის

საქართველოს პირველი  არხი,  აშშ-ის  საელჩოს  მხარდაჭერით,  პროექტს 
„დასავლურ ღირებულებებზე მითების მსხვრევა“ ახორციელებს. 
პროექტი მიზნად ისახავს იუმორისტული ვიდეობის მეშვეობით დასავ-
ლურ ღირებულებებზე მითების მსხვრევას. იუმორისტული ვიდეოები 
განთავსებულია სატელევიზიო ეთერში და ვრცელდება სოციალური 
ქსელების საშუალებით.  

დასავლურ ღირებულებებზე მითების მსხვრევა
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მრავალფეროვანი საქართველო

პროექტი „მრავალფეროვანი საქართველო“ მიზნად ისახავს  ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის  ინფორმაციის მათთვის გასაგებ  ენაზე ხელმისა-
წვდომობას, ინტეგრაციის პროცესის  ხელშეწყობას, მოქალაქეობრივი  
ცნობიერების ამაღლებას,  მრავალფეროვან კულტურათა  დიალოგის 
ხელშეწყობას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ პლატფორმა 1tv.ge ფუნქციონირებს 
შვიდ ენაზე.   პარალელურ  რეჟიმში ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს  
გარეთ მომხდარი ახალი ამბები ითარგმნება აფხაზურ, ოსურ, 
აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
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ახალი სტუდიები 

დაიგეგმა ეროსი მანჯგალაძის სახელობის ლიტდრამ სტუდიის 
მოდერნიზება,  გარემონტება და სააპარატო სტუდიის ახალი აპარატურით 
აღჭურვა, რათა ეროსი მანჯგალაძის სახელობის სტუდიამ შეძლოს 
თანამედროვე გამოწვევების დაძლევა და მაღალი ხარისხით ჩაიწეროს 
თეატრალური, მუსიკალური გადაცემები.

მასშტაბური ტექნიკური გადაიარაღების ფარგლებში, 2019 წელს დაიწყო 
ახალი მაღალტექნოლოგიური სტუდიების მომზადება. სამუშაოები 2020 
წელს დასრულდება. საინფორმაციო გამოშვება „მოამბე“, ასევე ყველა 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქშოუ უახლესი ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილი, თანამედროვე სტუდიებიდან გავა ეთერში.
გარემონტდა რადიოს საეთერო სტუდია.
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აპლიკაციები

საქართველოს რადიოს აპლიკაცია 
აუდიტორიას საინფორმაციო გამოშვე-
ბის მოსმენის ახალ შესაძლებლობებს 
აძლევს.

საქართველოს პირველი არხის ახალი 
აპლიკაცია ახალგაზრდებისთვის. პრო-
ექტის სლოგანია – “ასახე აწმყო და 
შექმენი მომავალი.”

პროექტის მიზანია, მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოავლინოს 
შემოქმედებითი ნიჭით გამორჩეული ახალგაზრდები, როგორც 
მოსწავლეები, ისე სტუდენტები.
აპლიკაციის ფარგლებში სხვადასხვა კონკურსი იმართება.  გამარჯვებულ 
ავტორებს გადაეცემათ პრიზები. 

#წიგნებისთაროMEDIA

საქართველოს რადიოს აპლიკაცია 

საქართველოს პირველმა არხმა „ვოთსაფის“ საშუალე-
ბით ახალი ამბების გავრცელება დაიწყო.

ახალი ამბები „ვოთსაფით“ 
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ჯილდოები 

საქართველოს პირველი არხის პროექტს „მრავალფეროვანი 
საქართველო“ ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო გადაეცა;

საქართველოს პირველი არხის მუსიკალური გადაცემა „აკუსტიკა“ 
და არხის მუსიკალური პროდიუსერი დავით ევგენიძე პროექტის 
„ეამაყები თბილისს“ გამარჯვებულები გახდნენ;

საქართველოს პირველი არხის ჟურნალისტი მარიამ მენაბდე 
პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული 
პროექტის ერთ-ერთი გამარჯვებული გახდა;

2019 წლის დეკემბერში გადაცემა  „ფერმას“ მიენიჭა ბრენდის წოდება 
სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და ფერმერული საქმიანობის 
პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის;

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, 
„პენიტენციური და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და 
მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით“,  
„რეალური სივრცის“ ვებ პროექტი „დაბრუნება“ ერთ-ერთ საუკეთესო 
ჟურნალისტურ ნამუშევრად დასახელდა;

ჯილდო „ოლიმპიური მოძრაობის მედიამხარდაჭერისთვის“ 
-ქართული და მსოფლიო სპორტის საუკეთესოდ გაშუქებისთვის 
საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა  „ოლიმპიური მოძრაობის 
მედიამხარდაჭერისთვის“ საქართველოს პირველი არხი,  სპეციალური 
პრიზით დააჯილდოვა;

გამოიცა  მსმენელის საყვარელი გადაცემის “ქართული კლასიკური 
მწერლობა“ დისკები, მისი ავტორი და წამყვანია თამაზ ტყემალაძე  
მწერლობის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის 
საქართველოს პრეზიდენტმა „ღირსების ორდენით“ დააჯილდოვა;

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა 
ასოციაციამ, წიგნის საახალწლო ფესტივალზე,  ,,პიკის საათის“ 
პროდიუსერი ეკა ტალახაძე დააჯილდოვა წლების განმავლობაში 
საზოგადოებრივი რადიოს საშუალებით თანამედროვე ქართული 
საგამომცემლო და ლიტერატურული პროცესების მხარდაჭერისა და 
სრულყოფილად ასახვისათვის“.

›

›

›

›

›

›

›

›



საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სამაუწყებლო 

პოლიტიკის შესახებ

1
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საქართველოს პირველი არხი

პირველი არხის ბოლო სეზონების მნიშვნელოვანი მიღწევა 
თანმიმდევრული პროგრამული პოლიტიკის გატარება და შენარჩუნებაა. 
ამ პოლიტიკის შედეგია არხის აუდიტორიის ლოიალობის მუდმივი ზრდა 
და აუდიტორიის გაფართოების მყარი ტენდენცია.

2019 წლის სატელევიზიო სეზონზე საქართველოს პირველმა არხმა  
შეძლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტების ეფექტიანად 
წარმოჩენა და აუდიტორიის კონცენტრაცია კონკურენტუნარიანი 
გადაცემებისა და პროექტების შეთავაზებით.

ბოლო სეზონების წარმატებული გადაცემების გაძლიერების გარდა, 
მნიშვნელოვანი მიმართულება ქართული დოკუმენტალისტიკის და 
სატელევიზიო ინდუსტრიის განვითარება გახდა. საქართველოს პირვ-
ელი არხი თავად აწარმოებს დოკუმენტურ ფილმებსა და სერიალებს, 
რომელშიც ასახულია საქართველოს ისტორია, საქართველოს 
ურთიერთობა უცხოეთის ქვეყნებთან, პერსონალიები და სხვა არაერთი 
მნიშვნელოვანი შემეცნებითი ღირებულების მასალა.

შიდა წარმოების გარდა, საქართველოს პირველი არხი ხელს უწყობს 
დამოუკიდებელი სტუდიების განვითარებას, მათთან თანამშრომლობის 
შედეგად კი შეიქმნა პოპულარული მხატვრული სერიალი „იდეალური 
დედა“, მეგაშოუები: „მასტერშეფი“, „საქართველოს ვარსკვლავი“ და სხვა 
გადაცემები.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამკვიდრებს ობიექტურობასა და 
წარმატებაზე ორიენტირებული გაშუქების პრაქტიკას, რაც ემსახურება 
სატელევიზიო ბაზარზე ნეგატიური და პოზიტიური ინფორმაციის 
ბალანსს. ამას ამტკიცებს ბოლო პერიოდში ჩატარებული საექსპერტო 
მედიაკვლევებიც. 
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2019 წელს საქართველოს პირველი არხის აუდიტორიის ზრდა იმის 
მაჩვენებელია, რომ საქართველოს პირველი არხის საპროგრამო 
პოლიტიკა წარმატებულია და აუდიტორიის გაფართოების 
პოტენციალი არსებობს.  2019 წელს საქართველოს პირველი არხის 
საშუალო რეიტინგი (AMR)14.32%-ით გაიზარდა, საერთო აუდიტორია 
(RCH ) კი 28 821-ით.  
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2019 წელს საქართველოს პირველი არხის აუდიტორია თითქმის ყველა 
პროგრამული მიმართულებით დინამიკურად იზრდებოდა.

პრაიმ ტაიმში მუსიკალური და გასართობი პროდუქტის განთავსებამ 
ხელი შეუწყო მაყურებლის მოზიდვას, რაც აისახა სარეიტინგო 
მონაცემებზე.

1st Qtr.

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

3.7 3.5
5.1

5.2

2nd Qtr. 3rd Qtr. 4th Qtr.

სოსიალური და პოილიტიკური
პროგრამები

1st Qtr.

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

5.7
5.2

6.3
7.1

2nd Qtr. 3rd Qtr. 4th Qtr.

კულტურა • შემეცნება • განათლება

1st Qtr.

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

4.5 4.2
5.1

6

2nd Qtr. 3rd Qtr. 4th Qtr.

მხატვრული პროგრამები

1st Qtr.

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

4.7 4.2
5.5

6.4

2nd Qtr. 3rd Qtr. 4th Qtr.

გასართობი პროგრამები

14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

9.0%

საქართველოს ვარსკვლავი მასტერშეფი რანინა

11.5%

5.7%

საშუალო მაჩვენებელი (SHR)



34

2019 წლის  სატელევიზიო სეზონის პროგრამული  გადანაწილება:   

2019 წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეინარჩუნა მხატვრული 
ხარისხის ნიშნით ფილმებისა და სერიალების შერჩევის ტენდენცია. 
გასულ სეზონზე ეთერში განთავსდა პოპულარული  იტალიური და ესპა-
ნური ტელესერიალები. საქართველოს პირველი არხის ტელესერიალებს 
შორის განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ქართული 
სერიალი „იდეალური დედა“.

სოციალური და
პოლიტიკური

კულტურა • შემეცნება
განათლება

საბავშვო
ახალგაზრდული

სპორტი

გასართობი

სხვა

32%

40%

10%

9%
1%

8%

საქართველოს პირველი არხი
უსაფრთხო მედია

საქართველოს პირველი არხი, როგორც უსაფრთხო მედია, 2020 წლიდან 
ეთერში აღარ განათავსებს სათამაშო ბიზნესის რეკლამას. 
უსაფრთხო მედიის კონცეფცია გულისხმობს ისეთ სატელევიზიო ეთერს, 
რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახის ყველა წევრისთვის უსაფრთხო, 

მხოლოდ გადამოწმებულ, სასარგებლო და 
საჭირო ინფორმაციას. სწორედ ასეთ კონტენტს 
სთავაზობს საქართველოს პირველი არხი 
მაყურებელს.
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რადიოს დაფარვის უპრეცენდენტო ზრდა

პროექტი დაიგეგმა და განხორციელდა კომუნიკაციების ეროვნულ 
კომისიასთან და ტელერადიოცენტრთან ერთად.
2019 წლის ბოლოსთვის რადიომაუწყებლობამ მოიცვა მთელი 
საქართველო. 
2019 წელს  საქართველოს რადიოს ემსახურება 52 გადამცემი.
განახლდა არსებული გადამცემები და დაემატა 25 ახალი. 
საქართველოს გარკვეულ ტერიტორიაზე, 24 სამაუწყებლო ზონაში, 
საქართველოს რადიო პირველად გაჟღერდება.
დანარჩენ ტერიტორიაზე, 18 სამაუწყებლო ზონაში, მაუწყებლობის 
ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.
ავტომსმენელთა უკეთ მოცვის მიზნით, კენტ მეათედებიან სიხშირეებზე 
უკვე  გადავიდა ყველა გადამცემი. 
გადამცემების RDS სისტემებით აღიჭურვა. 
RDS სისტემები უზრუნველყოფს არხის ცნობადობას და ავტომობილის 
ერთი სამაუწყებლო ზონიდან მეორეში გადასვლის დროს ახალ 
სიხშირეზე ავტომატურ გადაყვანას.  

2019 წელი

2016 წალმდე 

2016 წელი 

2017 წელი 2019 წელი 

იდლი

უშგული

ლენტეხი

ცაგერი

მარტვილი

შუახევი

ქედა

პატარა ონი

ჩოხა

ნაბეღავი

გლოლა

შროშა ბორითი

პაპი

ბაკურიანი

ახალქალაქი

ბეკამი

წაქვა

გორაძირი

დუშეთი

საგარეჯო

ცივი

დედო

ლაგოდეხი

მაღარო

გუდა

ყაზბეგი

ბარისახო

ასპინძა

ფლატე

2018 წელი 

თბილისი

გორი
თელავი

ახალციხე 

ბორჯომი
ოზურეთი

დმანისი

ყვარელი

წალკა

ფოთი

მესტია

ზუგდიდი

ბათუმი

ონი

ამბროლაური

ჭიათურაქუთაისი

სტეფანწმინდა

ომალო

ხულო

საჩხერე

დედოფლისწყარო

რადიოს დაფარვის ზონა

განახლებული 
საქართველოს რადიო



მიმდინარე და 
სამომავლო პროგრამული 
პრიორიტეტების შესახებ

2
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მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო 
პრიორიტეტები

მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
სამეურვეო საბჭო ბიუჯეტის დამტკიცებისას და სხვა გადაწყვეტილებების 
მიღებისას, პირველ რიგში, იხელმძღვანელებს შემდეგი სტრატეგიული 
მიზნებით: 

1. საყოველთაო წვდომა: მაუწყებლის ყველა პლატფორმისა და პრო-
დუქციის მომხმარებელთა რაოდენობრივი ზრდის უზრუნველყოფა 
როგორც კომბინირებულ მაჩვენებლებში (სატელევიზიო, რადიო და 
მულტიმედიური არხები), ასევე ცალკე, პირველი არხის მაყურებლების 
მაჩვენებლებში. 

2. საყოველთაო მომსახურება: მრავალფეროვანი აუდიტორიის, მათ  
შორის სპეციფიკური საჭიროებების მქონე აუდიტორიის მომსახურება. 
ამ მიზნით პროდუქცია და ხარჯები უნდა განაწილდეს საზოგადოების 
სხვადასხვა ჯგუფის მომსახურებისთვის, მათ შორის ეთნიკური 
და რელიგიური ჯგუფების, შშმ პირების, რეგიონის მოსახლეობის 
მომსახურებისთვის. 

2.1 თანაბრად ემსახურება სხვადასხვა სამომხმარებლო ქცევის მსხვილ 
სოციალურ ჯგუფებს (სოციოლოგიური კვლევებით დადგენილი მსხვილი 
ჯგუფები). 

2.2 მზარდად უზრუნველყოფს საზოგადოების სხვადასხვა მცირე ჯგუფის 
რეპრეზენტაციას საკუთარ პროდუქციაში. 

3. თვალთახედვების მრავალფეროვნება: საზოგადოებაში არსებული 
სხვადასხვა მსოფლმხედველობის, მოსაზრების, ფასეულობის და 
საჭიროების ასახვა და წარმოჩენა. 

4. საგანმანათლებლო, კულტურული, შემეცნებითი, ანალიტიკური პრო-
დუქციის წარმოების და ხარისხის ზრდა. ამ პროდუქციის ადგილობრივი 
და უცხოელი მწარმოებლებისგან შესყიდვა. 
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5. ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის (საგანმანათლებლო, გასართო-
ბი, სხვა) პროდუქციის წარმოების და ხარისხის ზრდა. ამ პროდუქციის 
ადგილობრივი და უცხოელი მწარმოებლებისგან შესყიდვა. ამავე 
დროს, 2018 წლის განმავლობაში მაუწყებელმა სპეციალისტების 
თანამონაწილეობით უნდა შეიმუშაოს ამგვარი პროდუქციის წარმო-
ების და შესაბამის პლატფორმებზე განთავსების სტრატეგიული გეგმა და 
უზრუნველყოს ამ გეგმის განხორციელება. 

6. მულტიმედიური მეთოდების ეფექტიანად გამოყენება პროდუქციის 
წარმოებისა და გავრცელებისთვის; ალტერნატიული პლატფორმების 
აუდიტორიის და მათ მიერ გავრცელებული პროდუქციის ოდენობის და 
მრავალფეროვნების ზრდა. 

7. პროდუქციის ხარისხის, მრავალფეროვნების და ზეგავლენის წლიდან 
წლამდე ზრდა, მათ შორის, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის 
პროდუქციის სანდოობის ზრდის უზრუნველყოფა. 

8. არქივი - სასწრაფოდ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები უნიკალური 
საარქივო მასალების (დაცვა, გაციფრულება) შენარჩუნების მიზნით. 
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მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 

საზოგადოების წინაშე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების  
უზრუნველსაყოფად, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის 
და სხვა შესაბამისი თემატიკის პროდუქციამ მოქალაქეებს 
საშუალება უნდა მისცეს, გაეცნონ და მკაფიო წარმოდგენა შეიქმნან 
საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე, საკანონმდებლო, 
აღმასრულებელი, სასამართლო ხელისუფლებების, ადგილობრივი 
თვითმმართველობების მუშაობაზე, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან შიდა 
პოლიტიკურ პროცესებზე, ძირითად ორიენტირებზე და გამოწვევებ-
ზე, იმ საერთაშორისო მოვლენებსა და ორგანიზაციებზე, რომლებიც 
საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან კავშირშია ან გავლენას 
ახდენს მასზე. 

პროდუქციაში აისახოს:
სოციალური პრობლემები, განსაკუთრებული აქცენტით მოწყვლადი 
ჯგუფების პრობლემებსა და საჭიროებებზე; 
რიგითი მოქალაქის პრობლემები; 
საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული 
საკითხები/პროცესები: ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობები, 
ქვეყნის განვითარებაზე დასავლეთთან ინტეგრაციის დადებითი 
გავლენა, ასოცირების ხელშეკრულებით მიღებული შესაძლებლობები 
და სხვა; 
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები; 
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესები, ოკუპირებულ და მიმდებარე 
ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა, მათ შორის 
უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებული ვითარება; 
საქართველოს შიდა და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული 
საკითხები და პროცესები; 
უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები; 
საერთაშორისო პოლიტიკა, რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყნის 
სტაბილურობაზე და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე; 
საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე სამოქალაქო, პოლიტიკური, 
სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული ცხოვრების ამსახველი 
პროცესები; 

›

›
›

›
›

›

›
›

›
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი ვალდებულებაა ჟურნა-
ლისტური გამოძიება. ამ ჟანრის შემდგომი განვითარებისა და 
პროდუქციის გაუმჯობესებისთვის, ჟურნალისტური გამოძიების შიდა 
წარმოების გარდა, შეიქმნას პლატფორმა გარე წარმოებისთვის. 
2018 წლის ბოლომდე მენეჯმენტმა შეიმუშაოს ამ პლატფორმის 
კონცეფცია, საგამოძიებო პროდუქციის გარე წარმოების და შესაბა-
მის პლატფორმებზე განთავსების გეგმა და უზრუნველყოს ამ გეგმის 
განხორციელება. ჟურნალისტური გამოძიება არ უნდა შემოიფარ-
გლოს მხოლოდ გახმაურებული ამბებით/შემთხვევებით, არამედ 
უნდა იკვლევდეს ისეთ თემებს, რომლებიც კანონის უზენაესობას, 
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას, ადამიანის უფლებების 
დარღვევებს და სახელმწიფოებრივად და საზოგადოებრივად 
აქტუალურ სხვა საკითხებს ეხება. ჟურნალისტური გამოძიება 
უნდა გახდეს საჯარო სექტორზე საზოგადოებრივი/სამოქალაქო 
მეთვალყურეობისა და მონიტორინგის ერთ-ერთი ძლიერი მექანიზმი.

ადამიანის უფლებების შესახებ მედიაპროდუქტების წარმოება 
და შეძენა, რომლებიც ორიენტირებული იქნება ადამიანის 
უფლებათა სწავლებაზე, პოპულარიზებაზე, საზოგადოების 
ინფორმირებაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების 
და მდგომარეობის შესახებ; მედიაპროდუქტის მომზადება 
კონკრეტული უფლებადარღვევების შესახებ, რომლის მიზანიც 
იქნება საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის სისტემის 
გაუმჯობესება და მსოფლიოს საუკეთესო ანალოგებთან 
შესაბამისობაში მოყვანა. მედიაპროდუქტის შექმნისას ყურადღება 
გამახვილდეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შრომითი უფლებები, 
უსაფრთხოების ნორმები და მომხმარებელთა უფლებები. 
ადამიანის უფლებების შესახებ მედიაპროდუქტის წარმოების 
და შეძენის დროს უზრუნველყოფილი იყოს საზოგადოების 
დაუცველი ჯგუფების მომსახურება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
უმთავრესი ვალდებულებაა, აღმოაჩინოს, დაინახოს და დაგვანახოს 

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისთვის 
აქტუალური საკითხები; 
სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელოვანი საკითხები

›

›
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დღეს არსებული ყველაზე მტკივნეული პრობლემები, ადამიანის 
უფლებათა დარღვევის ფაქტები და მუდმივად ეძებდეს ამ 
პრობლემების მოგვარების გზებს, ასახავდეს მრავალფეროვნებას, 
უზრუნველყოფდეს მოსახლეობის ინფორმირებას და განათლებას 
ამ მიმართულებით. მიზანშეწონილია, ზემოხსენებული თემე-
ბი  გაშუქდეს სხვადასხვა გადაცემებში და ამ გადაცემების 
მომზადების პროცესში მონაწილეობდნენ როგორც ადამიანის 
უფლებადამცველები, ასევე სხვადასხვა თემის და სოციალური ჯგუ-
ფის წარმომადგენლები.

საქართველოში არსებული რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების 
კულტურის, ტრადიციების, ფასეულობების, ყოფის, საჭიროებების, 
პრობლემების, წარმატებების, მნიშვნელოვანი თარიღებისა და 
სხვა მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხების ამსახველი 
მედიაპროდუქტის მომზადება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
2017 წელს მიღებული საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, 
სამოქალაქო ინტეგრაციის, ეთნოსთაშორისი და რელიგიათაშორისი 
ურთიერთობების ხელშეწყობის მედია სტრატეგიის და სამოქმედო 
გეგმის შესაბამისად. უზრუნველყოფილი იყოს ეთნიკური და 
რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა ჩართულობა პროდუქციის 
მომზადების პროცესში და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
მომზადებულ გადაცემებში მათი სტუმრის რანგში მოწვევა.

ქართული დოკუმენტური ფილმების შიდა და გარე წარმოების ზრდა 
2019 წლიდან. ამ მიმართულების განვითარების მიზნით,  მენეჯმენტმა, 
დარგის სპეციალისტების თანამონაწილეობით, შეიმუშაოს ქართული 
დოკუმენტალისტიკის განვითარების კონცეფცია (შიდა და გარე 
წარმოების მიმართულებით). საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 
სეზონის განმავლობაში მაყურებელს გარკვეული პერიოდულობით 
შესთავაზოს ახალი ქართული დოკუმენტური ფილმი.

მოზარდების მონაწილეობით მედიაპროდუქტის მომზადება მათთვის 
აქტუალურ და საინტერესო თემებზე.

4
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პროდუქციის მიწოდების გზები, 
პლატფორმები 

წინამდებარე საპროგრამო პრიორიტეტების შესასრულებლად 
მენეჯმენტმა ყოველწლიურად უნდა შეიმუშაოს და წარმოადგინოს 
პროდუქციის სამაუწყებლო/საკომუნიკაციო პლატფორმებზე განთავს-
ების გეგმა.  2019 წელს მენეჯმენტმა უნდა შეიმუშაოს და საბჭოს 
წარუდგინოს  საზოგადოებრივი  მაუწყებლის  პლატფორმების,  მათ  
შორის მეორე არხის გრძელვადიანი განვითარების კონცეფცია.

მედიაპროდუქტის მომზადება ეკოლოგიის, ბუნებრივი რესურსების და 
გარემოსდაცვით საკითხებზე.

სპორტული გადაცემების მომზადება, შესყიდვა და ტრანსლირება.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება.

7

8
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საქართველოს პირველი არხი 
შემეცნება • განათლება   

საზოგადოებრივი მაუწყებელი მხარს უჭერს კომერციული მედიაბაზ-
რისთვის „არააქტუალური“ მიმართულებების განვითარებას.
ამზადებს პროდუქციას ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის, ზრდის 
მათ ინტერესს განათლების, შემეცნების, კულტურული ფასეულობების 
მიმართ. ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, 
უზრუნველყოფს მაყურებლის ინფორმირებას ჯანდაცვის საკითხებზე, 
სხვადასხვა დაავადებების პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებებზე. 
მხარს უჭერს სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდას 
საზოგადოებაში.
აღნიშნულ მიმართულებაში მომზადებულ გადაცემებში პრიორიტეტი 
ენიჭება თანამედროვე ცოდნას, ინტელექტუალურ და შემეცნებით 
ცხოვრებას, გლობალური განვითარებისა და მრავალფეროვნების 
ასახვას. გადაცემები ემსახურება ადამიანების შემეცნებითი ინტერესე-   
ბის დაკმაყოფილებას, მათი თვალსაწიერის გაფართოებას, განათლე-
ბისა და ცოდნის პოპულარიზებას.

პირველის არხის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი 
საგანმანათლებლო გადაცემა, შოუ და სხვა ტიპის პროდუქტი შესთავა-
ზოს აუდიტორიას, რომელიც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფზე იქნება 
გათვლილი.

პირველი არხის დილისა და დღის ზოლი მთლიანად მიმართულია 
შემეცნებითი პროდუქტის პოპულარიზაციისკენ. გადაცემა „ახალი დღე“ 
ყველა აქტუალურ და მიმდინარე საკითხის გაშუქებას მოიცავს,  თემატუ-
რი რუბრიკების და ბლოკების საშუალებით მაყურებელს წარმოდგენას 
უქმნის ქვეყნის კულტურულ-საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. დილის 
ეთერშივე გადაცემა „პირადი ექიმი-მარი მალაზონია“ პროფესიონა-
ლური რჩევებით ანებივრებს მაყურებელს, პოპულარიზაციას უწევს 
ჯანსაღი ცხოვრების წესს და სწორ კვებას,  ჩართულია ყველა მიმდინარე 
და აქტუალურ სოციალურ კამპანიაში, რომელიც ჯანსაღ ცხოვრებას  
ეხება.
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შედგა შვიდი სასკოლო და სამი სტუდენტური სეზონი;
პროექტში მონაწილეობა მიიღო 600-ზე მეტმა მოსწავლემ და 
სტუდენტმა;
კემბრიჯში გაემგზავრა 23 გამარჯვებული ახალგაზრდა;
„წიგნების თაროს“ ეგიდით გაიმართა არაერთი ღონისძიება, 
ლექცია, საჯარო თამაში და ფესტივალი.

›
›

›
›

ახალგაზრდა მაყურებლისთვის და არა მხოლოდ, უკვე მეოთხე წელია, 
მიმდინარეობს საქართველოს პირველი არხის პროექტი „წიგნების 
თარო“. 2018 წელს პროექტს სტუდენტური სეგმენტი დაემატა და კვირაში 
სამჯერ განთავსდა ეთერში, ორი გადაცემა სასკოლო სეგმენტით, ერთი - 
სტუდენტურით.

     ამ 4 წლის განმავლობაში:

გადაცემა „დოსიე“ არის დოკუმენტურ ჟანრში გაცოცხლებული სხვადა-
სხვა ეპოქისა და ქვეყნის პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური 
ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეპიზოდების ერთგვარი ტელე-ვიდეოთეკა.

2019 წელის პირველ ნახევარში ეთერში გადიოდა განახლებული 
„ილუზიონი”, არხის ძველი საკულტო გადაცემის რეპლიკა.

ახალი ფორმატი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ძველისგან.

განახლებული „ილუზიონის” პრიორიტეტი იმ ძველი კინოფირების 
ჩვენება იყო, რომლებსაც ეპოქალურ შედევრებთან ერთად დიდი როლი 
აქვს შესრულებული კინემატოგრაფიის განვითარებაში.

გადაცემა „ფერმა“ მაყურებელს აწვდის ინფორმაციას სოფლის 
მეურნეობის სფეროში მიმდინარე სიახლეების, ახალი ტექნოლოგიების 
შესახებ, უყვება წარმატებული მეურნეობების შესახებ და პოპულარიზა-
ციას უწევს საქართველოს ფარგლებში წარმოების შექმნას. გადაცემა 
ავრცელებს პრაქტიკულ რჩევებს ფერმერების და მომხმარებლების-
თვის, ინფორმაციას აგროტექნოლოგიურ სიახლეებზე, საკანონმდებლო 
ცვლილებებზე, ევროპულ გამოცდილებაზე.
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„ფერმამ“ მაყურებელს ახალი რუბრიკა შესთავაზა, რომელიც მოიცავს 
სოფლის განვითარების საკითხებს, სათემო ლიდერების აქტივობების, 
მათი ინიციატივების და იდეების განხორციელების ხელშეწყობას, ასევე, 
სოფლებში გამორჩეული ხელობის მქონე ადამიანების წარმოჩენას.

საქართველოს პირველი არხი აშშ-ის საელჩოსთან ერთად, პროექტის 
„მრავალფეროვანი საქართველო“ ფარგლებში  ახორციელებს პროექტს 
„ჩვენი ქართული ენა“, რომელიც ითვალისწინებს არაქართულენოვანი 
სკოლებისთვის ქართული ენის ტელეოლიმპიადის ჩატარებას და ქართუ-
ლი ენის ვიდეოგაკვეთილების კურსს. პროექტის „ჩვენი ქართული ენა“ 
მთავარი მიზანი არის ქართული ენის პოპულარიზაცია  არაქართულენო-
ვან სკოლებში და იმ რეგიონებში, სადაც ჩვენი თანამოქალაქე ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. აღნიშნული პროექტი, 
თავის მხრივ, არაქართულენოვანი სკოლებისთვის იქნება ერთგვარი 
მოტივაცია, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა უკეთ 
ისწავლონ სახელმწიფო ენა.

ერთი წლის განმავლობაში, ყველა არაქართულენოვან სკოლას ექნება 
პროექტში მონაწილეობის საშუალება. ეს დაახლოებით 220 სკოლაა. 
საანგარიშო პერიოდში, პრაქტიკულად დასრულდა მოსამზადებელი 
სამუშაოები.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის „ოქროს ფონდი“ - პროექტი 
„ტელემუზეუმი“ მიზნად ისახავს ოქროს ფონდის გაცოცხლებას. საეტაპო 
და მნიშვნელოვანი მოვლენების გახსენებას – მეცნიერებაში, მედიცინა-
ში, ხელოვნებაში, სპორტში; შეხვედრა წარმატებულ და საყვარელ 
ადამიანებთან.

ონლაინ პლატფორმის ახალი პროექტია ამბAVI, რომელიც იტვირთება 
პირველი არხის ფეისბუქის გვერდზე. ეს არის გადაცემა, სადაც 
წარმატებული ადამიანები ყვებიან ისტორიებს, რომლებმაც მათ 
კარიერაზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინეს.
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BBC WORLDWIDE LIMITED  
NATIONAL GEOGRAPHIC
DISCOVERY
ARTE

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქართული ორიგინალური დოკუმენტური 
პროდუქტის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელია ქვეყანაში, გარდა 
ამისა, მიზნად ისახავს ამ მიმართულებით ინდუსტრიის მხარდაჭერას 
და ინვესტიციის ჩადებას, რისთვისაც პერმანენტულად აწესებს ჯილდოს 
სხვადასხვა ფესტივალების ფარგლებში.

2019 წელს ტელეფილმების მიერ მომზადდა 12 დოკუმენტური ფილმი 
და 5 დოკუმენტური სერიალი, რომლებიც თავისი შინაარსით მთლიანად 
საგანმანათლებლო შემეცნებითი მიმართულებისაა.

პირველი არხის ეთერში მაყურებელს საშუალება ჰქონდა ენახა პრემიუმ 
კლასის დოკუმენტური სერიალები, რომლებსაც აწარმოებს:
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საქართველოს პირველი არხი 
სოციალური და პოლიტიკური 
მიმართულება  

სოციალურ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემების რეიტინგის 
ზრდის ტენდენციამ, სეზონის დასაწყისსა და ბოლო კვარტალს შორის 
- 40.5% შეადგინა. გადაცემების რეიტინგის ზრდა განაპირობა ახალი 
ამბებისა და ანალიტიკური გადაცემების ობიექტურობის, სანდოობის, 
თემების სიღრმისეული გაშუქების ხარისხმა (მაჩვენებელი ეფუძნება 
ფიფლმეტრული მეთოდით სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის 
მონაცემებს). რეიტინგის მატებას იწვევს საქართველოსა და მსოფლიოში 
მიმდინარე პროცესების საერთო კონტექსტში განხილვის პრაქტიკაც. 
პოპულარობით სარგებლობს: „ახალი კვირა“, „42 პარალელი“, 
„თავისუფალი ხედვა“, „აქტუალური თემა“, „კვირის ინტერვიუ“. 
მიმდინარე ამბების შესახებ მაყურებელს აქტუალურ, გადამოწმებულ 
ინფორმაციას აწვდის ყოველდღიური საინფორმაციო პროგრამა 
„მოამბე“. მონაცემები აჩვენებს, რომ ახალი ამბების სხვადასხვა 
პლატფორმებზე მაუწყებლობის კუთხით,  საქართველოს პირველი არხი 
უდავო ლიდერია. ეს მიმართულება კიდევ უფრო ზრდის და ამყარებს 
არხის მიმართ ლოიალობას.    

სოციალური და პოლიტიკური პროგრამების წილი სრული საეთერო 
დროის მაჩვენებელთან მიმართებაში 32.18%-ია.

2019 წელს სატელევიზიო ეთერში, ახალი ამბების მიმართულებით, 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო.

„ბიზნესპარტნიორი“ - 2019 წელს საქართველოს პირველმა არხმა 
მაყურებელს შესთავაზა ახალი პროექტი „ბიზნესპარტნიორი“, რომელიც 
ყოველ სამუშაო დღეს ტელეეთერში ორი განსხვავებული ფორმატით 
იყო განთავსებული. 30-წუთიანი ქრონომეტრაჟით, ყოველ სამუშაო 
დღეს. „ბიზნესპარტნიორი“ რუბრიკის სახით წარმოდგენილი იყო 
საქართველოს პირველი არხის დილის პროგრამაში „ახალი დღე“. ის 
მოიცავდა საინფორმაციო ბლოკს და ინტერვიუს.
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პროექტმა „ბიზნესპარტნიორი“ რადიო მსმენელებს შესთავაზა სამი 
ფორმატი: გადაცემაში „პიკის საათი”, „სახლისკენ“ და „ახალი დღის“ 
10-წუთიანი რუბრიკა რადიოეთერში.

„ტრიბუნა“ - საქართველოს პირველმა არხმა, საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური გადაცემების ზოლში, ახალი ფორმატის ტოქშოუ 18 
სექტემბრიდან დაიწყო. ყოველ ოთხშაბათს, 22:30 საათზე, ეთერში 
განთავსდა გადაცემა “ტრიბუნა”, რომელსაც გიორგი გვიმრაძე უძღვება.

გადაცემა მაყურებელს საშუალებას აძლევს, გაიგოს პოლიტიკოსების 
ხედვა, როგორც მიმდინარე პროცესებზე, ასევე, საკანონმდებლო 
ინიციატივებსა და გადაწყვეტილებებზე. „ტრიბუნა“ მაყურებელს 
სთავაზობს საინტერესო დისკუსიებს და დებატებს სხვადასხვა 
პოლიტიკური ძალების მონაწილეობით.

გადაცემის მიზანია, მაყურებელს გააცნოს პოლიტიკური პარტიების 
ხედვები და ხელი შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებას საპარლა-
მენტო არჩევნების წინ.

„პირველი აუდიტორია“ - საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს 
პირველმა არხმა მაყურებელს შესთავაზა ახალი პროგრამა „პირველი 
აუდიტორია“. პროგრამა ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს, 22:00 საათზე. 
გადაცემის წამყვანია გიორგი გვიმრაძე.

პროგრამა ორიენტირებულია ახალგაზრდა აუდიტორიაზე. „პირველი 
აუდიტორია“ ახალგაზრდებთან ერთად განიხილავს აქტუალურ 
საკითხებსა და პრობლემებს. გადაცემის მონაწილეები ცდილობენ 
მოძებნონ პრობლემების გადაჭრის გზები.
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შუალედური და ვადამდელი არჩევნები 2019

საანგარიშო პერიოდში, 19 მაისს, გაიმართა რვა მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოების შუალედური და ხუთი მუნიციპალიტეტის მერების 
რიგგარეშე არჩევნები. ამავე დღეს გაიმართა პარლამენტის შუალედუ-
რი არჩევნები მთაწმინდის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. 9 ივნისს, 
ამავე საარჩევნო ოლქში, გაიმართა განმეორებითი არჩევნები.

საარჩევნო პერიოდში საქართველოს პირველი არხი მუდმივად უთმობ-
და დროს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს. დებატები დეპუტატობის 
კანდიდატებს შორის სამჯერ გაიმართა და საერთაშორისო მედიაში 
აპრობირებული ფორმატით წარიმართა.

კიდევ ერთი დებატი გაიმართა უკვე არჩევნების მეორე ტურის წინ. 
პარლამენტის ვადამდელი არჩევნების მეორე ტურში გადასულმა 
კანდიდატებმა, არჩევნებამდე ორი დღით ადრე, მაყურებელს საკუთა-
რი პროგრამა გააცნეს და წამყვანის შეკითხვებს უპასუხეს. კანდიდატებს 
საშუალება ჰქონდათ, ერთმანეთისთვის კითხვები დაესვათ.

საქართველოს პირველმა არხმა საარჩევნო სუბიექტებს კიდევ ერთი 
ფორმატი შესთავაზა. „მოამბის“ მთავარ, 21:00-საათიან გამოშვებაში, ათ-
ათი წუთი დაეთმო კანდიდატებს თავიანთი პროგრამების წარსადგენად. 

ასევე, გაიმართა დებატები მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდა-
ტებისთვის. საქართველოს პირველმა არხმა ხუთივე მუნიციპალიტეტში 
მერის რიგგარეშე არჩევნებში მონაწილე კვალიფიციური სუბიექტების 
კანდიდატებს სპეციალურ საარჩევნო გადაცემაში მონაწილეობა 
შესთავაზა. ზუგდიდის, ხულოსა და ჭიათურის შემთხვევაში, ვინაიდან 
მხოლოდ თითო კვალიფიციურმა კანდიდატმა გამოთქვა გადაცემაში 
მონაწილეობაზე თანხმობა, დებატები ვერ შედგა.

დებატები ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, 
მიუკერძოებელ გარემოში, სადაც კანდიდატებს საშუალება ჰქონდათ, 
საკუთარი პოზიცია ამომრჩევლისთვის თანაბარ პირობებში გაეცნოთ.
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მთლიანობაში, საინფორმაციო სამსახური, საარჩევნო პერიოდში, 
განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა, რათა მიმდინარე მოვლენები 
სრულად და ყოვლისმომცველად გაეშუქებინა. უშუალოდ არჩევნების 
დღეებში კი „მოამბე“ უწყვეტ რეჟიმში მუშაობდა.

საქართველოს პირველი არხი, აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით, 
ახორციელებს პროექტს ეთნიკური უმცირესობებისთვის - „მოამბის 
სინქრონული თარგმანი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე“.

საანგარიშო პერიოდში პროექტმა „მრავალფეროვანი საქართველო“ 
აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან აუდიტორიას მნიშვნელოვანი 
სიახლეები შესთავაზა. საუბარია აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი 
ინტერნეტ-ტელევიზიების Birinci Kanal (პირველი არხი) და Առաջին Ալիք 
(პირველი არხი) პროგრამებზე.

2019 წლიდან ორივე ინტერნეტ-არხზე საინფორმაციო გამოშვება გადის 
ყოველ საათში.  დღის შემაჯამებელი გამოშვება „მოამბე“ აზერბაიჯანულ 
ენაზე 19:00 საათზე და „მოამბე“ სომხურ ენაზე 19:00 საათზე ეთერში 
გადის ყოველდღე, გარდა კვირისა. გამოშვებები პირდაპირ ეთერში 
გადის  1TV.GE-სა და ფეისბუქგვერდზე. ყველა გამოშვების ჩანაწერი 
შეგიძლიათ იხილოთ 1TV.GE-ზე.

აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანმა ინტერნეტ-ტელევიზიებმა დაიწყეს 
პროექტი „კვირის რეპორტაჟი“.  პროგრამის ფარგლებში საინტერესო 
ადამიანებსა და მოვლენებზე სიუჟეტებს ამზადებენ „მრავალფეროვანი 
საქართველოს“ ჟურნალისტები. კვირის რეპორტაჟი ინტერნეტ-არხებზე 
გადის ყოველ კვირას 20:00 საათზე. პროგრამის ქრონომეტრაჟია 10 

„მოამბის“ სინქრონული თარგმანი სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე

„მრავალფეროვანი საქართველო”
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წუთი. კვირის რეპორტაჟი პირდაპირ ეთერში გადის ვებგვერდზე 1TV.GE 
და ფეისბუქგვერდზე.  

სომხურენოვანმა ინტერნეტ-ტელევიზიამ Առաջին Ալիք (პირველი არხი) 
დაიწყო ყოველკვირეული პროგრამა „შაბათ ერეკო“ (შაბათის საღამო). 
კულტურულ საგანმანათლებლო პროგრამის ქრონომეტრაჟია 15 წუთი. 
პროგრამა ყოველ შაბათს 20:00 საათზე გადის ვებგვერდზე 1TV.GE და 
ფეისბუქის მეშვეობით. 

Birinci Kanal - მა დაიწყო პროექტი ƏNƏNƏ ÇƏLƏNG („ტრადიციის ბუკეტი“), 
რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათს 20:00 საათზე. პროგრამა 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების ტრადიციებსა 
და მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე მოგვითხრობს.

აზერბაიჯანულენოვანმა რედაქციამ დაიწყო საბავშვო პროგრამა 
„ფერადი სამყარო“ (Rəngli Dünya). გადაცემა გადის ყოველ ხუთშაბათს 
20:00 საათზე. პროგრამის ქრონომეტრაჟია 20 წუთი. გადაცემაში 
მონაწილეობენ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანე-
ლები, ბავშვები პასუხობენ საინტერესო ლოგიკურ კითხვებს, გამოხატა-
ვენ საკუთარ აზრს სხვადასხვა თემებზე.

ორივე არხმა დაიწყო პროექტი „პოზიცია“ (MÖVQE და Դիրքորոշում). 
ორივე პროგრამა გადის ყოველ პარასკევს 20:00 საათზე. პროგრა-
მის ფარგლებში ხდება კვირის განმავლობაში საქართველოში 
მომხდარი რომელიმე მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ აზერბაიჯანულ და 
სომხურენოვანი მოსახლეობის გამოკითხვა.

კიდევ ერთი სიახლე - აპრილიდან პროგრამის „ახალი კვირა“ სიუჟეტე-
ბის აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე  თარგმანი თავსდება ვებგვერდზე.
საქართველოს პირველი არხის ჯგუფმა „მრავალფეროვანი 
საქართველო“ „ვოთსაფის“ საშუალებით ახალი ამბების გავრცელება 
დაიწყო აზერბაიჯანულ ენაზე, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს 
მოქალაქე   ეთნიკურ უმცირესობებს ყოველდღიურად და ოპერატიულად 
მიიღონ ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამოწმებული ინფორმაცია 
მათთვის გასაგებ ენებზე.
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ტოქშოუ „რეალური სივრცე“ - აქ ყოველთვის ისმის რიგითი მოქალა-
ქის ხმა. მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა, მისთვის საინტერესო 
სოციალურ და საზოგადოებრივ თემებზე მიიღოს ამომწურავი და სანდო 
ინფორმაცია.
„ეს ქვეყანა შენია“ - გაიზიარე პასუხისმგებლობა - ვიდეო ამბები რეალურ 
სივრცეში. რეალური სივრცე 2019 წლის დეკემბრიდან შეუერთდა 
სამოქალაქო კამპანიას „ეს ქვეყანა შენია“ - გაიზიარე პასუხისმგებლობა. 
კამპანიის მიზანია, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების 
გაძლიერება, სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება, საზოგა-
დოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის წარმოჩენა და სამოქალაქო 
აქტივიზმის ხელშეწყობა. ქვეყნის განვითარება მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული აღნიშნულ პროცესში თითოეული მოქალაქის მიერ მისი 
როლისა და პასუხისმგებლობის გაცნობიერებაზე.

„გამომძიებელი რეპორტიორი“ - პროექტის მიზანია საზოგადოებრივი და 
პოლიტიკური ცხოვრების დაფარული ფაქტებისა და მხარეების ძიება და 
გამოვლენა.

ჟურნალისტური ძიებისას დაცულია საქართველოში მოქმედი 
კანონმდებლობა, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ნორმები, 
ასევე ჟურნალისტური ეთიკა.
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საქართველოს პირველი არხი 
კულტურა

საქართველოს პირველი არხი წლებია, ქართული კულტურის აქტიური 
მხარდამჭერია და ხელს უწყობს მის პოპულარიზაციას.

სწორედ საქართველოს პირველი არხი უთმობს ყველაზე მეტ დროს 
კულტურის სფეროს გაშუქებას, მის გააქტიურებას და წახალისებას, 
რითაც, ერთი მხრივ, ასპარეზს ხსნის ხელოვნების სფეროს წარმო-
მადგენლებისთვის, ხოლო მაყურებელს აწვდის უსაფრთხო, სიღრმი-
სეულ და ანალიზის შემცველ პროდუქტს კულტურის, ხელოვნების 
სხვადასხვა დარგის შესახებ. ამასთან, ზრუნავს ქართული კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვასა და წარმოჩენაზე.

მინისერიალი „ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია“ 2019 
წლის ნოემბერში გავიდა ეთერში და მაყურებელს საქართველოს ისტო-
რია 29 უნიკალური ნივთით მოუყვა. საქართველოს კულტურის მინისტრმა 
პროექტი დაასახელა უნიკალურ საგანმანათლებლო პროექტად და 
დაისახა გეგმა, მომავალში შეიქმნას მედია სახელმძღვანელო. 
გადაცემის წამყვანი, პროფესორი დავით ლორთქიფანიძე აგრძელებს 
პროექტზე მუშაობას. სულ, პროექტის ფარგლებში, 100 ექსპონატი იქნება 
განხილული.

მუზეუმის  „ოქროს ფონდის“ საცავებში არსებული უნიკალური ექსპონა-
ტების გადაღების ექსკლუზიური უფლება საქართველოს პირველმა არხ-
მა მოიპოვა.

„ოქროს საგანძური“ საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და ეროვნული 
მუზეუმის ერთობლივი პროექტია. ეროვნულმა მუზეუმმა დაიწყო შალვა 
ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდის 
გახსნა და საცავებში არსებული უნიკალური ექსპონატების აღწერა. ამ 
პროცესში ჩართულია საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენს გადამღებ 
ჯგუფს აქვს ექსკლუზიური უფლება, მოახდინოს აღნიშნული სამუშაოების 
ვიდეოფიქსაცია და ფირზე აღბეჭდოს უნიკალური ექსპონატები. 
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გადაღებული მასალა სრულად დაარქივდება და მის საფუძველზე 
სამომავლოდ მომზადდება დოკუმენტური ფილმი (ან ფილმების ციკლი).

ექსპონატების აღწერილობის ვიდეოფიქსაციის პარალელურად მომზა-
დდება 3-5 წუთიანი ჩანახატები თითოეული ექსპონატის ისტორიის 
შესახებ.

პროექტი „ჰოპლა! ჩვენ ვცოცხლობთ” არის დოკუმენტური გადაცემა, 
რომელიც ასახავს ქართველ მსახიობთა, რეჟისორთა, მწერალთა, 
სკულპტორთა, მუსიკოსთა და მხატვართა პორტრეტებს, მათი ცხოვრე-
ბის თუ პროფესიული საქმიანობის საინტერესო და უცნობი ეპიზოდებით. 
მასში გამოყენებულია საქართველოს პირველი არხის არქივში დაცული 
საარქივო მასალა.

გადაცემა ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის ცნობიერების ამაღლებას 
და ქმნის წარმატებულ, გამოჩენილ, ხელოვან ადამიანებზე ბიოგრაფიულ 
გადაცემათა ციკლს.
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ელექტრონული ჟურნალები

„ელექტროლიტი” არის ყოველთვიური ელექტრონული ჟურნალი, 
რომელიც ქართველი ავტორების ყველა ჟანრის ლიტერატურულ 
ნაშრომებს (შერჩევით) აქვეყნებს ვებპორტალზე 1TV.GE,  რითაც 
ალტერნატიულ  სივრცეს ქმნის თანამედროვე ქართველი ავტორების 
დაინტერესებისთვის, წახალისებისთვის, მკითხველს კი აძლევს 
შესაძლებლობას, ხელი მიუწვდებოდეს საინტერესო ავტორების უახლეს 
ნამუშევრებზე.

„საინტერესო ადამიანები“ - ეს არის ინტერვიუების სერია საინტერესო, 
წარმატებულ ადამიანებთან, რომელსაც ჟურნალისტი ია ანთაძე უძღვება.

რადიოთეატრი

საქართველოს რადიოს რადიოსპექტაკლებმა მონაწილეობა მიიღო სამ 
საერთაშორისო ფესტივალზე.

ბრიტანეთის  რადიოდადგმების საერთაშორისო ფესტივალი - ნუგზარ 
შატაიძის „მოგზაურობა აფრიკაში“. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი და 
ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. ამავე ფესტივალზე ამ რადიოდადგმამ 
მოიპოვა მსმენელთა სიმპატიის პრიზი https://radiodramafestival.org.uk/
uncategorized/%ef%bb%bf2019-audience-awards/

რადიოდადგმების საერთაშორისო ფესტივალი PRIX NOVA: ნუგზარ 
შატაიძის „მოგზაურობა აფრიკაში“ - რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი და 
ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. http://www.grandprixnova.ro/

ტელერადიო საერთაშორისო ფესტივალი PRIX EUROPA გურამ 
ოდიშარიას „პრეზიდენტის კატა“ - რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი და 
ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. https://www.prixeuropa.eu/

›

›

›
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საქართველოს პირველი არხის მუსიკალური გადაცემები ქართულ 
ტელესივრცეში გამოირჩევა უნიკალურობით, მრავალფეროვანი თემე-
ბით და პროფესიონალი წამყვანებით. გადაცემები აკმაყოფილებს 
სხვადასხვა გემოვნების მაყურებლისა და მსმენელის მოთხოვნებს და 
განკუთვნილია მუსიკის მოყვარული და მუსიკალური განათლების მქონე 
პირებისთვის.

გადაცემა „აკუსტიკა“ არის პროექტი, რომელიც ალტერნატიულ 
სახელოვნებო მუსიკალურ სივრცეს ქმნის არა მხოლოდ ცნობილი 
ქართველი შემსრულებლებისთვის, არამედ უცნობი მუსიკოსებისთვის, 
დებიუტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ პოტენციალი, შექმნან სხვადა-
სხვა ჟანრის გემოვნებიანი მუსიკალური ნამუშევრები და მიიტანონ ის 
დიდ აუდიტორიამდე.  პროექტის ფარგლებში, დიდი სიფრთხილით ხდება 
ძველი ფოლკლორული სიმღერების თანამედროვე ჟღერადობასთან 
შერწყმა, სიმღერის იდეის და სტილის შენარჩუნებით. „აკუსტიკამ“  
მაყურებლის სიყვარული მალევე დაიმსახურა, რასაც მოწმობს მისი 
ვიდეოების უამრავი გაზიარება და დადებითი გამოხმაურება სოციალურ 
ქსელებში.

გადაცემა „აკუსტიკა“ მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ეთნიკური 
უმცირესობის მუსიკას და მუსიკოსებს. საქართველოში მცხოვრები 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის იგეგმება მუსიკალური ცოცხალი სესიები, 
რომლის ნაწილიც უკვე იხილა მაყურებელმა. ეს აქტივობა ხელს უწყობს 
ეთნიკური მუსიკის პოპულარიზაციას და უცნობი მუსიკოსების ქართულ 
საზოგადოებაში ფართო ინტეგრაციას.

2019 წლის სეზონზე, ემიგრაციაში მყოფი მუსიკოსების მოძიება და 
წარმოჩენა, გადაცემისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო. 

აღსანიშნავია, რომ ფესტივალმა „არტ-გენმა” 2019 წლის თბილისის 
ფორუმი სწორედ „აკუსტიკის“ კონცერტით გახსნა. 

საქართველოს პირველი არხი
მუსიკა
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„მუსიკის 12 მოციქული“ არის შემეცნებით-გასართობი უნიკალური 
ფორმატი. მისი წამყვანია ცნობილი მუსიკოსი, კომპოზიტორი და 
სიმღერების ავტორი დავით ევგენიძე. გადაცემამ უმასპინძლა 50 
შესანიშნავ სტუმარს. 2019 წელს დავით ევგენიძემ, როგორც „მუსიკის 
12 მოციქულის” წამყვანმა, თბილისის მერისგან, კახა კალაძისგან 
მიიღო პრიზი კულტურის განვითარებაში შეტანილი ღვაწლისთვის. 
შემოქმედებითი ჯგუფი აგრძელებს მუშაობას ფორმატის განვითარებაზე 
და 2020 წელს ჩაწერებს გეგმავს ეროსი მანჯგალაძის სახელობის 
სტუდიაში, რომლის რეკონსტრუქცია და განახლება უკვე დაწყებულია. 
გადაცემა მზადდება როგორც სატელევიზიო, ასევე რადიოეთერისთვის.

2019 წლის გაზაფხულზე, უკვე მეორედ, ჩატარდა საბავშვო მუსიკალური 
კონკურსი „რანინა“. კონკურსის შესარჩევ ტურებში მონაწილეობა მიიღო 
500-მდე მონაწილემ. სამეტაპიანი ტურის შედეგად აირჩა 10 მონაწილე. 
კონკურსის პირველივე ტურმა ტელემაყურებლის დიდი ინტერესი და 
მოწონება დაიმსახურა, რაც ნათლად აისახა, როგორც რეიტინგებში, 
ასევე სოციალურ ქსელში ნახვების მაჩვენებლით. 10 საეთერო ეპიზოდის 
შედეგად, გამოვლინდა „რანინას“ გამარჯვებული და 2019 წლის საბავ-
შვო ევროვიზიის მონაწილე.

კონკურსის გამარჯვებული გიორგი როსტიაშვილისთვის დაიწერა 
სიმღერა (კომპოზიტორი დავით ევგენიძე) და ამ სიმღერით ის წარდგა 
2019 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე.

კონკურს „რანინას“ ფინალი და გადაცემა „აკუსტიკის“ კონცერტი 26 
მაისისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებების კულმინაცია იყო.

2019 წლის დეკემბერში გამოცხადდა „რანინას“ მესამე სეზონის შესარ-
ჩევი ტური, სადაც უამრავ ბავშვს შორის შეირჩა 10 საუკეთესო.

მუსიკალური მეგაპროექტი „საქართველოს ვარსკვლავი“ ამერიკული 
American Idol-ის, ბრიტანული Pop Idol-ის ქართული ანალოგია, რომელიც 
საქართველოს პირველ არხზე უკვე მეორე სეზონია, აქტუალობას 
არ კარგავს. აღსანიშნავია, რომ გარდა ტელეეთერისა, მაყურებელს 
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შესაძლებლობა ჰქონდა თვალ-ყური მიედევნებინა შოუსთვის ლაივ 
რეჟიმში, პირველი არხის ფეისბუქ გვერდზე. კონკურსის გამარჯვებული 
2020 წელს საქართველოს წარადგენს ევროვიზიის საერთაშორისო 
სიმღერის კონკურსზე.

გადაცემა „ხალხური სიმღერის გაკვეთილების“ საშუალებით, მსმენელი/
მაყურებელი სწავლობს ქართული სიმღერის გამორჩეულ ნიმუშებს, 
რადგან მასში მოწვეული სტუმრები ქართული ხალხური ტრადიციული 
მუსიკის შემსრულებლები არიან.

გადაცემა ეხმარება მუსიკალური მეხსიერების, სმენის, რიტმის, 
საშემსრულებლო ჩვევების, შემოქმედებითი უნარების გამომუშავებას. 
ქართული ხალხური მუსიკა არა მარტო ქართველი ერის, არამედ 
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის მონაპოვარია.

24 საათის განმავლობაში, უწყვეტი, მაღალი ხარისხის მუსიკა FM100.9-ზე.

ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კიდევ ერთი პლატფორმა, 
რომელიც მაღალი ხარისხის კონტენტით მაუწყებლობს. ვინაიდან რადი-
ოს სმენის კულტურა ხშირად დაკავშირებულია მანქანით გადაადგილე-
ბის პროცესთან და ამ დროს მუსიკის მოსმენის ჩვევასთან, FM100.9 
ცდილობს მსმენელს შეუქმნას ყველა პირობა,  რომ მოისმინოს და 
შეიყვაროს ნამდვილი, მაღალი ხარისხის მუსიკა.

პროფესიონალები ზრუნავენ, რომ FM100.9-ზე ჟღერდეს მხოლოდ 
საუკეთესო მუსიკა, რჩეული ჟანრების საუკეთესო შემსრულებლები. 
მუსიკა, რომელიც ძვირფასია ყველა მელომანისთვის და კარგი განწყო-
ბის რეცეპტი ყველა ასაკის გემოვნებიანი მსმენელისთვის.

საქართველოს რადიო მუსიკა
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უკვე მეორედ, ევროვიზიის სიმღერის საერთაშორისო კონკურსზე, 
ხალხის რჩეული, მეგაშოუ „საქართველოს ვარსკვლავის“ გამარჯვებუ-
ლი გაემგზავრება. საქართველოს პირველმა არხმა ეს უკვე ტრადიციად 
დაამკვიდრა. 2020 წელს ნიდერლანდებში, ქალაქ როტერდამში 
„საქართველოს ვარსკვლავის“ გრანდიოზული ფინალის გამარჯვებუ-
ლი, თორნიკე ყიფიანი გაემგზავრება. „საქართველოს ვარსკვლავის“ 
მეორე სეზონს პირველ არხზე, მაყურებელთა მხრიდან უპრეცედენტო 
გამოხმაურება მოჰყვა. მაყურებელს შესაძლებლობა ჰქონდა თავისი 
რჩეულისთვის ხმა მიეცა ფეისბუქ მესენჯერის საშუალებითაც, სრულიად 
უსასყიდლოდ, რამაც განსაკუთრებით გაზარდა მაყურებელთა ჩართუ-
ლობა.

საქართველოს პირველ არხზე 2019 წელს საერთაშორისო მეგაპროექტ 
„მასტერშეფის“ ორი სეზონი შედგა, პირველ სეზონზე შოუმ იუთუბის 
არხზე 58 მილიონი ნახვა დააგროვა. მეგაშოუ „მასტერშეფის“ მეორე 
სეზონის პრემიერა ოქტომბერში, ონლაინ, იუთუბზე შედგა, რაც სიახლეა 
ქართული ტელესივრცისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ონლაინ პრემი-
ერამ გაამართლა, რადგან გადაცემის პირველი ეპიზოდი 240 000-ზე 
მეტმა მომხმარებელმა ნახა. გარდა კულინარიული შეჯიბრისა, გადაცემამ 
მაყურებელს ახალი სახეები გააცნო, გადაცემაში აქცენტირებული 
იყო საზოგადოებაში არსებული აქტუალური საკითხები, გადაცემის 
პერსონაჟების საშუალებით.

დღის გადაცემა „ნაშუადღევს“ ახალგაზრდა აუდიტორიისთვის არის 
გათვლილი, შედგება ბევრი თემატური ბლოკისგან და ყოველდღიურად 
რამდენიმე სტუმარს მასპინძლობს ამა თუ იმ თემაზე სასაუბროდ.

ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი

საქართველოს პირველი არხი შემეცნება 
გართობის ელემენტებით
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ინტელექტ-კლუბი „რა? სად? როდის?“ ქართველი მაყურებლის ერთ-ერთი 
საყვარელი ინტელექტუალური პროდუქტია, რომელიც წლების შემდეგ 
კვლავ საქართველოს პირველი არხის ეთერის საშუალებით გადაიცემა 
და ცოდნის აზარტს აღვიძებს ყველა ადამიანში, ვინც კი ერთხელ მაინც 
უყურებს გადაცემას.

გასართობი შოუ „მარტივი ლოგიკა“, რომელშიც ყველას შეუძლია ჩაერ-
თოს. გადაცემაში მონაწილეობენ წყვილები. წესები მარტივია. თამაშის 
მონაწილეებმა ორ ფოტოს შორის ლოგიკური კავშირი უნდა იპოვონ. 
თითოეული კითხვის გამოცნობისას მოთამაშე იგებს კონკრეტულ თანხას, 
რაც კიდევ უფრო აზარტულს ხდის თამაშს. გათამაშების მაქსიმალური 
თანხა – 5000 ლარი.

„მარტივი ლოგიკა“ პოპულარობის ზრდასთან ერთად მობილურ 
აპლიკაციად იქცა, რომელშიც ასი ათასობით მომხმარებელია ჩართული.

ბულინგი სკოლაში, მშობლების ურთიერთობა თინეიჯერ შვილებთან, 
ბავშვის მოწყვეტა ე.წ. გაჯეტს - სერიალი „იდეალური დედა“ 
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებს ეხმიანება.

იუმორისტული ჟანრის სერიალი „იდეალური დედა“ ეხება და მოიცავს 
ისეთ თემებსაც, რომელიც საზოგადოების სატკივარს და საქართველოს 
პირველი არხის პროგრამულ პრიორიტეტებსაც წარმოადგენს. გმირების 
ისტორიების ფონზე გაშლილია თემები, რომელიც დღეს საზოგადოებას 
აწუხებს. მაგალითად, ბულინგი სკოლაში გაშლილია ორი მეგობრის 
ჩხუბის და შემდეგ (უფროსების სწორი მიდგომით) შერიგების ფონზე, 
ბავშვები აღიარებენ, რომ ერთმანეთის დამცირებას და შეურაცხყოფას 
პრობლემის მშვიდობიანად მოგვარება ჯობია.

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის განმავლობაში, სერიალში კვლავ წინა 
პლანზე წამოიწევა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თემები, რაც 
თანხვედრაშია მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტებთან.
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„ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე“ – 12 სერიაში მოქცეული 
დეტექტიური ისტორია. აგებულია „დომინოს პრინციპით“, მოვლენები 
ერთმანეთს ეწყობა და კვანძი მხოლოდ ბოლო სერიაში იხსნება.
მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის სიუჟეტი საკმაოდ ჩახლართული და 
რთულად პროგნოზირებადია, ის გასაგები და ადვილად აღსაქმელია 
ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის.

„კაცები“ იუმორისტული ტოქშოუა, რომლის საშუალებითაც მაყურებელი 
ისმენს ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე ახალი ამბების იუმორის-
ტულ მიმოხილვას. გადაცემა შედგება სხვადასხვა რუბრიკისგან. მათ 
შორის ცნობილ სახეებთან გასაუბრება, თამაშები და სხვ. რაც მთავარია, 
გადაცემის ჩაწერა ხდება აუდიტორიის თანდასწრებით, „ცოცხალი”, 
იმპროვიზებული იუმორით.

2019 წელს ეთერში განთავსებული იყო ყოველკვირეული იუმორისტული 
გადაცემა „ღამის შოუ პირველზე“.
გადაცემის საფუძველი ამერიკული, გვიანი საღამოს სატელევიზიო შოუს 
ფორმატია.
გადაცემის პირველი ნაწილი წარმოადგენს იუმორისტულ მონოლოგს, 
აქტუალური თემების შესახებ. მეორე ნაწილი ეთმობა მოწვეულ სტუმარ-
თან ინტერვიუს და მუსიკალურ ნომრებს ბენდთან ერთად.

საქართველოს პირველი არხი, როგორც უსაფრთხო მედია, მაყურე-
ბელს სთავაზობს მხოლოდ პრემიუმ კლასის მხატვრულ სერიალებს, 
რომლებსაც აწარმოებენ მსოფლიოში აღიარებული სტუდიები: Paramount 
Pictures International Limited, Boomerang TV, Mediaproduccion, S.L.U. Rai Com 
S.P.A. Globo Comunicacao E Participacoes S.A. Film Quest Entertainment/

როგორც დღის, ასევე საღამოს ეთერში მაყურებელს შეუძლია 
განიტვირთოს და თვალი ადევნოს პრემიუმ კლასის მხატვრულ ფილ-
მებს, მაღალი ხარისხის ქართული გახმოვანებით.  

2019 წელს ეთერში გასული ფილმები ეკუთვნის სტუდიებს: Sony, Paramount 
Pictures International Limited, Film Quest Entertainment, Central Partnership
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ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზების ყველაზე მძლავრი საშუალება 
სპორტული მიმართულების მხარდაჭერაა.  საქართველოს პირველი 
არხისთვის სპორტი კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად. 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამზადებს რეპორტაჟებსა და გადაცემებს 
ქართულ და მსოფლიო სპორტულ მოვლენებსა და ღონისძიებებზე, 
აშუქებს თითქმის ყველა სპორტულ ასპარეზობას.

2019 წელი, სპორტული მიღწევების თვალსაზრისით, გამორჩეული 
იყო ჩვენი ქვეყნისთვის.  საქართველოს  სპორტსმენებმა  1500-მდე  
სხვადასხვა სინჯის მედალი მოიპოვეს. 2019 წლამდე ჩვენს ქვეყანას 
ერთდროულად ექვსი მსოფლიო ჩემპიონი არასდროს ჰყოლია. 
ქართული და მსოფლიო სპორტის ყველაზე მასშტაბურ ტურნირებს, 
მნიშვნელოვან მოვლენებს, ქართველი მაყურებელი, მთელი წლის 
განმავლობაში, პირველი არხის სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით 
ადევნებდა თვალს. სწორედ საქართველოს პირველი არხი უცხადებს 
მუდმივ მხარდაჭერას ქართველ სპორტსმენებს და მაყურებელთან 
ერთად პირველი იზიარებს მათი გამარჯვებით მოპოვებულ სიხარულს.

2019 წლის ორი ყველაზე მასშტაბური, მსოფლიო მნიშვნელობის 
სპორტული ასპარეზობა - მსოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში (31 
აგვისტო - 15 სექტემბერი - 38 რეპორტაჟი) და მსოფლიო ჩემპიონატი 
რაგბიში (20 სექტემბერი - 2 ნოემბერი - 48 რეპორტაჟი) საქართველოს 
პირველი არხის ეთერში იხილა მაყურებელმა. აღსანიშნავია, რომ 
საქართველოს რაგბის ნაკრების თამაშის წინ და დასრულების შემდეგ, 
მაყურებელს საშუალება ჰქონდა, მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად 
მოესმინა თამაშის საინტერესო მიმოხილვა.

საქართველოს პირველი არხი
სპორტი
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უმნიშვნელოვანესი იყო საქართველოში, ქალაქ ბათუმში ჩატარებული 
ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში (6-13 აპრილი), რომელიც 
ქართველების ტრიუმფით დასრულდა. ამასთან დაკავშირებით, 
მომზადდა 11 რეპორტაჟი, ასევე, პირდაპირი ჩართვები და სიუჟეტები. 
სპეციალურად ამ ასპარეზობისთვის შეიქმნა ორი დოკუმენტური ფილმი: 
ერთი, რომელიც ასახავს ბათუმში გამართულ ევროპის ჩემპიონატს, 
მეორე ეხება ქართველი ძალოსნის, ლაშა ტალახაძის მიღწევებს. 
ფილმის სახელწოდებაა „500? რამდენიც გინდა“ (ავტ. მ. ნიკოლაიშვილი).

მინსკის ევროპული თამაშები, რომელიც ბელორუსიის დედაქალაქში 
21-30 ივნისს მიმდინარეობდა. მაყურებელი დღეში 10-11 საათის 
განმავლობაში, ორი არხის საშუალებით, თითქმის უწყვეტ რეჟიმში 
ადევნებდა თვალს ქართველი სპორტსმენების ასპარეზობებს სპორტის 
სხვადასხვა სახეობაში. ევროპული თამაშების მიმდინარეობის პერი-
ოდში, ეთერში განთავსდა გადაცემა „ოლიმპიადის დღიური“. აღნიშნული 
გადაცემის, ბელორუსიიდან პირდაპირი ჩართვებისა და „მოამბის“ 
სპორტული ნაწილის საშუალებით, მაყურებელს ამომწურავი ინფორმა-
ცია მიეწოდებოდა მინსკის ოლიმპიური თამაშების შესახებ.

ევროპის ჩემპიონატი წყალბურთში (17 წლამდელთა ასაკობრივი 
კატეგორია) - ასპარეზობის მასპინძელი ქალაქი იყო თბილისი. 
ჩემპიონატის გადაღების ტექნიკური მომსახურება და მაყურებლისთვის 
სრული ჩემპიონატის შეთავაზება საქართველოს პირველმა არხმა 
უზრუნველყო. 2019 წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სწო-
რედ წყალბურთს. გარდა 17 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატისა, ეთერში 
განთავსდა შიდა ჩემპიონატის მატჩებიც. საქართველოს წყალბურთელ-
თა გუნდი „დინამო“ ჩემპიონთა ლიგაზე ასპარეზობდა.

ევროპის ჩემპიონატი 3X3-ზე კალათბურთში (18 წლამდელთა ასაკობრივი 
კატეგორია) - მასპინძელი კვლავ თბილისი იყო. სამი დღის განმავლობაში 
ჩემპიონატის სრული რეპორტაჟი მაყურებელს საქართველოს პირველმა 
არხმა შესთავაზა.

საქართველოს პირველი არხი არა მხოლოდ სანაკრებო დონეზე 
სთავაზობს მაყურებელს ქართველ სპორტსმენთა ასპარეზობას, არამედ 
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ფეხბურთის გულშემატკივრებმა საქართველოს პირველი არხის ეთერში 
იხილეს „ზამთრის თასი“, ფუტსალში 2022 წლის ევროპის ჩემპიონატის 
საკვალიფიკაციო მატჩები და ფეხბურთში 2020 წლის ევროპის 
ჩემპიონატის წილისყრა, რომლის მიმართ ქართველ გულშემატკივართა 
ინტერესი განსაკუთრებით დიდია, რადგან საქართველოს ნაკრებს 
ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის რეალური შანსი მიეცა.

2019 წელს მომზადდა და ეთერში ჩაეშვა ყოველდღიური სპორტული 
გადაცემა „ტაიმაუტი“, რომელსაც ოთხი წამყვანი უძღვება: გიორგი 
თვალაბეიშვილი, ხატია ალადაშვილი, ლუკა ჭოჭუა და ოთარ გიორგაძე.
„ტაიმაუტი“ ეთერშია ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 14:30-დან 15:00 
საათამდე.

სპორტის პოპულარული სახეობების გარდა, გადაცემა დროს უთმობს 
საქართველოში ნაკლებად ცნობილ, თუმცა საინტერესო სახეობებს. 
აქტიურად შუქდება ბავშვების, ქალებისა და შშმ პირების ჩართულობა 
სპორტში, ელექტრონული სპორტი, სპორტის გავლენა ყოველდღიურ 
ცხოვრებაზე.

გადაცემის მიზანია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, 
ცნობიერების ამაღლება და რეკომენდაციების გაცემა კომპეტენტური 
სტუმრების მიერ.

კალათბურთში სუპერ ლიგის მატჩები (14 მატჩი);
საქართველოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში (ორი დღის განმავლობაში 
პირდაპირი რეპორტაჟები);
„ფალავნობა“;
ფეხბურთის ეროვნული ლიგა, რომელსაც დაემატა ჩვენი კლუბების 
თამაშები ევროთასზე (32 თამაში);  
რაგბიში საქართველოს ნაკრების როგორც ტესტ-მატჩები, ასევე 
საქართველოს ჩემპიონატის თამაშები. (მომზადდა რამდენიმე 
წინასამატჩო გადაცემა ავჭალის სარაგბო სტადიონიდან).

›
›

›
›

›

შიდა ეროვნულ ჩემპიონატებსაც აქტიურად აშუქებს. გარდა წყალბურთში 
შიდა ჩემპიონატისა, საქართველოს პირველი არხი იყო მხარდამჭერი 
შიდა ასპარეზობებისა:
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„ტაიმაუტი“ მაყურებელს სთავაზობს უნიკალურ საარქივო მასალას, ასევე 
დროს უთმობს სპორტის ისტორიაში გამორჩეულ თარიღებს.   
„საქართველოს  რადიოს“  საეთერო  ბადეს,   გარდა  გადაცემისა 
„ესტაფეტა“ (ავტორი და წამყვანი ე. ბილიხოძე), დაემატა ახალი გადა-
ცემა „ლეგიონი“ (ავტორი და წამყვანი რატი ხვისტანი), რომელიც კვირის 
ყველაზე საინტერესო სპორტული მოვლენების ერთგვარი შეჯამებაა.
2019 წელს მომზადდა და ეთერში ჩაეშვა ქართველი სპორტსმენების 
სატელევიზიო  პორტრეტები  და  ვიდეორგოლები:  „500?  რამდენიც 
გინდა“ (ქართული ძალოსნობის ისტორია); გურამ თუშიშვილი (ძიუდო); 
რევაზ ჩომახიძე (წყალბურთი).

საქართველოს პირველი არხი ხელს უწყობს დოკუმენტური ფილმების 
ინდუსტრიის განვითარებას და მუდმივად ახორციელებს ინვესტიციას ამ 
დარგში. 2019 წელს ეთერში გავიდა:

საქართველოს პირველი არხი
ტელეფილმები

დოკუმენტური ფილმები

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

„ინტერაქტივი“                     
„ვერიკო“                                                     
„ბზვანსკი და მეგობრები“         
„პეტრე მელიქიშვილი“
„საიდუმლო კარტოთეკა“
„პრესა და ერი“
„შავ-თეთრი“
„უცხო“
„გურამ ბზვანელი“
„უშგული - ჩემი სამოთხე“
„ივანე ბერიტაშვილი“
„ჯამბაზის კალენდარი (ჯამბაზები)“
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საქართველოს პირველი არხისგან, ქართული ორიგინალური მხატვრული 
და დოკუმენტური ფილმების ინდუსტრიის მხარდაჭერის ფარგლებში, 
ფულადი ჯილდოები გადაეცათ:

›

›

›

სპეციალური ჯილდო - 5000 ლარი გადაეცა თბილისის 
დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის 
„სინედოკი“ გამარჯვებული ქართული ფილმის ავტორს.

სპეციალური ჯილდო - 20 000 ლარი გადაეცა თბილისის 
საერთაშორისო კინოფესტივალის „პრომეთე“ საუკეთესო 
დოკუმენტური ფილმის ავტორს.

სპეციალური ჯილდო - 20 000 ლარი გადაეცა თბილისის 
საერთაშორისო კინოფესტივალის „პრომეთე“ საუკეთესო 
მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ავტორს.

დოკუმენტური სერიალები

›
›
›

›
›

„იონას საქართველო” - 20 სერია
„თბილისის კართან” - 8 სერია
„სტოქსი... 
პოლკოვნიკის დახეული წერილები” - 16 სერია
„საიდუმლო კარტოთეკა”
„დაკარგული წიგნები”

საქართველოს პირველი არხი უზრუნველყოფს ფინანსურ მხარდაჭე-
რას ეროვნული კინოცენტრის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსში  
გამარჯვებული პროექტებისთვის, მათ შორის ელდარ შეგნელიას 
ფილმისთვის “ჭა”.
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საქართველოს პირველი არხის და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 
ერთობლივი პროექტის „დებიუტი“ ფარგლებში, დაფინანსდა შვიდი 
ფილმის გადაღება:

›
›
›
›
›
›
›

„ფოტო გადაღება“ - ილია ასიტაშვილი
„მილა“ - სალომე ვეფხვაძე
„სასტუმრო მირაჟი“  - გურამ ბაქრაძე
„flyt“ - გრიგოლ ნოდია
„შავი ზღვა“ - თინათინ ემირიძე
„თანაგრძნობა“ - ზვიად ციკოლია
„ღამის სკოლა“ - გრიგოლ სამსიანი
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საქართველოს პირველი არხი, როგორც უსაფრთხო მედია, საზოგადო-
ებას სთავაზობს საბავშვო აუდიტორიისთვის განკუთვნილ გადაცემებს, 
რაც ქართულ ტელესივრცეში, არცთუ ისე ბევრია. საქართველოს 
პირველი არხი მუდმივად ცდილობს, აითვისოს ეს სეგმენტიც და 
ბავშვებს შესთავაზოს ისეთი პროდუქტი, რომელიც გააძლიერებს მათ 
შემოქმედებით თუ ინტელექტუალურ უნარებს და გააღვივებს მათში 
სწავლის, მეტი ცოდნის მიღების ინტერესს.

საზაფხულო „მარტივი ლოგიკა“ ბავშვებისთვის - მომზადდა საზაფხულო 
დამატება „მარტივი ლოგიკის“, რომელშიც მონაწილეობდნენ ბავშვები. 
აღნიშნულ სიახლეს, როგორც მოსალოდნელი იყო, 18 წლამდე ასაკის 
აუდიტორიისგან ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა.

„მარტივი ლოგიკის“ მობილური აპლიკაცია დღეს ერთ-ერთი ყველაზე 
რეიტინგულია რეგიონში;

2019 წლის განმავლობაში, მობილურ აპლიკაციას ხუთი ახალი ტური 
დაემატა და ამ პერიოდში თამაშის გადმომწერების რიცხვმა 550 000-ს 
გადააჭარბა, რაც ამიერკავკასიაში, მსგავს თამაშებს შორის, უპრეცედენ-
ტო მაჩვენებელია. 

„მარტივი ლოგიკა“ მულტიმედიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული 
პროექტია. სატელევიზიო ფორმატისა და ინტერნეტში გავრცელებუ-
ლი წამყვანი სათამაშო ტრენდების შერწყმა მას დიდ უპირატესობას 
ანიჭებს კონკურენტებთან მიმართებაში. პროექტი ინოვაციურია 
ქართული ბაზრისთვის და აქედან გამომდინარე, შესაბამისობაში 
მოდის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძირითად ორიენტირებთან. 
ალტერნატიული  პლატფორმის გამოყენებამ გადაცემას ახალი 
სიცოცხლე შესძინა. ეს სტატისტიკა კი, რეალურ საფუძველს 
ქმნის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წარმოებული პროდუქციის 
მულტიმედიური განვითარების საერთო მოდელის შესაქმნელად. 

საქართველოს პირველი არხი
საბავშვო



70

შესაბამისად, 2020 წელს იგეგმება „მარტივი ლოგიკა-2“ თამაშის 
შექმნა, რომელიც არა მხოლოდ Android და IOS პლატფორმაზე, არამედ 
ვებპლატფორმაზეც იქნება გათვლილი და ჩვენი ერთგული მომხმარე-
ბელი ფეისბუქითაც შეძლებს თამაშს.

გადაცემა „ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი“ აგრძელებს 
მოსწავლეების დახმარებას და მათ განათლებაზე ზრუნვას.

ორი სეზონის განმავლობაში მომზადდა 48 გადაცემა და მონაწილეობა 
მიიღო 55-მა სტუმარმა.

სულ ქასთინგის შედეგად შეირჩა 150 მეექვსე კლასელი, როგორც 
თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან.

გადაცემაში მოგებული თანხით გამარჯვებულები სხვადასხვა 
რეგიონის 36 საჯარო სკოლას დაეხმარნენ, მათგან ხუთი მაღალმთიან 
რეგიონს განეკუთვნებოდა. სკოლებს გადაეცა სხვადასხვა ინვენტარი: 
ათასობით წიგნით შეივსო მათი ბიბლიოთეკები, კომპიუტერული და 
ციფრული ტექნიკით განახლდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების და 
საბუნებისმეტყველო კაბინეტები. ასევე, სკოლებს გადაეცათ ფიზიკური 
აღზრდისთვის საჭირო ინვენტარი. ცხრა ნიჭიერ და გამორჩეულ 
მოსწავლეს გადაეცა სწავლისთვის საჭირო ინვენტარი, ლეპტოპები და 
წიგნები. ერთ სტუდენტს, 2018 წლის გამორჩეულ აბიტურიენტს, მოგებული 
თანხით დაუფინანსდა საზღვარგარეთ სწავლა.

გადაცემა სტუმრებთან ერთად ჩაერთო სამი პატარას სიცოცხლის 
გადარჩენის აქციაში და მოგებული თანხა სრულად გადაირიცხა მათ 
ანგარიშებზე.

„ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანის“ აქცია - ბავშვები ოთხფეხა 
მეგობრებისთვის.

2019 წელს, აქციის ფარგლებში - „ბავშვები ოთხფეხა მეგობრებისთვის“, 
თბილისისა და ბათუმის ქუჩებში 30 ძაღლის სახლი განთავსდა.
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2020 წლის გაზაფხულზე იგეგმება თბილისის მასშტაბით სკოლებს 
შორის გადაცემის მოდელის მსგავსი ინტერაქტიული თამაშის ჩატარება. 
აღნიშნული კამპანია პროექტის გარშემო კიდევ უფრო მეტ მოსწავლეს 
გააერთიანებს. მომდევნო ეტაპზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით, 
ჩატარდება გადაცემის მონაწილეების შესარჩევი კასტინგი, საიდანაც 
გამორჩეული ცოდნის და უნარების მქონე 30-მდე მეექვსე კლასელი 
შეირჩევა. ჩვენ მიერ დასახული კამპანიები და გეგმები ემსახურება 
მხოლოდ ერთ იდეას - მაყურებელმა უკეთ გაიცნოს ჩვენი სკოლის 
მოსწავლეები, შეიყვაროს ისინი და ამ პოპულარობის ფონზე, კიდევ 
უფრო მიმზიდველი და ტრენდული გახდეს სუპერ მეექვსე კლასელის 
ტიტული.

#წიგნებისთაროMEDIA – საქართველოს პირველი არხის ახალი აპლიკაცია 
ახალგაზრდებისთვის. პროექტის სლოგანია – „ასახე აწმყო და შექმენი 
მომავალი”.

პროექტის მიზანია, მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოავლინოს 
შემოქმედებითი ნიჭით გამორჩეული ახალგაზრდები, როგორც 
მოსწავლეები, ასევე სტუდენტები.

აპლიკაციის ფარგლებში სხვადასხვა კონკურსი იმართება. გამარჯვებულ 
ავტორებს გადაეცემათ პრიზები.

საქართველოს პირველი არხი ახალგაზრდა თაობისთვის ყველაზე 
მოსახერხებელ პლატფორმაზე მოსწავლეებს მათემატიკის ონლაინ 
გაკვეთილებს სთავაზობს - „ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები”, რომლის 
საშუალებითაც ბავშვებს შეუძლიათ სკოლის პროგრამის ფარგლებში 
გათვალისწინებული მასალის ცოდნა უფრო გაიღრმავონ.
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საქართველოს პირველი არხი რამდენიმე წელია, ტრადიციული 

მაუწყებლიდან მულტიმედიურ ბრენდად გარდაიქმნა. საქართველოს 

პირველმა არხმა ინტერნეტ პლატფორმა პრიორიტეტულად დაისახა და 

ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ლიდერი პოზიციები დაიკავა.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ონლაინ მედიის ჯგუფი აგრძელებს 

ვებპლატფორმაზე - 1tv.ge მუშაობას. შვიდენოვან საინფორმაციო 

პლატფორმაზე კვლავ გრძელდება მაუწყებლის ტელე და რადიოგადა-

ცემების ატვირთვა, ასევე, მიმდინარეობს დამოუკიდებელ ვებპროექტებისა 

და სოციალური მედიისთვის განკუთვნილი პროექტების წარმოება.

საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს საკმაოდ აქტიური ინსტაგრამ გვერდი 

20K - მდე გამომწერით. ინსტაგრამზე განთავსებულია როგორც ფეისბუქის 

გვერდისთვის განკუთვნილი კონტენტი, ასევე განსხვავებული შინაარსის 

მასალები. მაგალითად, იტვირთება სხვადასხვა შინაარსის ქვიზები, 

სთორები, გამოკითხვები.

მომხმარებელი კვლავ აქტიურად იყენებს ახალი ამბებისა და რადიოს 

მობილურ აპლიკაციებს Android-ისა და IOS პლატფორმაზე მომუშავე 

სმარტფონებისთვის.

საზოგადოებრივ მაუწყებელს სურს, შექმნას უნიკალური პლატფორმა, 

რომელშიც განთავსდება სხვადასხვა ტიპის ვიდეოკონტენტი. მობილუ-

რი აპლიკაციით უნდა დაკმაყოფილდეს იმ აუდიტორიის ინტერესები, 

რომელიც ამ დროისთვის ნაკლებად არის დაინტერესებული სატელე-

ვიზიო ფორმატების ყურებით, თუმცა არ გამორიცხავს აპლიკაციაში 

სატელევიზიო პროდუქციის განთავსებას და მსგავსი კონტენტის 

არსებობას.

ახალი მობილური აპლიკაცია გათვლილი უნდა იყოს მრავალფეროვან 

მომხმარებელზე, რომელსაც საშუალება ექნება, მიიღოს მისთვის 

საინტერესო კონტენტი თანამედროვე, ხარისხიანი, ინტერაქტიული 

პლატფორმის საშუალებით.

ონლაინ მედია
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წლის მთავარი გამოწვევები

საქართველოს რადიო

წლის მთავარი მიღწევები

›
›

›
›
›
›
›

›
›

›

›

›

›

რადიოს ეფექტიანობის გაძლიერება
რადიოს მოქნილობის გაზრდა და თანამედროვე 
ტენდენციებზე მორგება
აუდიტორიის გაფართოება
აუდიტორიის ასაკობრივი სპექტრის გაფართოება
აუდიტორიის გაფართოება ავტომსმენელის ხარჯზე
აუდიტორიის მიზნობრივი სეგმენტების მოცვა
მაუწყებლობის ტერიტორიების გაზრდა და ტექნიკური 
გაუმჯობესება
რადიოს ცნობადობის გაზრდა
რადიოს ოპერატიულობის გაზრდა

2019 წლის იანვრიდან წარმოებაში ჩაეშვა 2018 წლის 
სექტემბერში გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული 
პროექტები;

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა მაუწყებლობის 
წვდომის გაუმჯობესების მხრივ. 2019 წლის ბოლოსთვის 
რადიომაუწყებლობამ მოიცვა მთელი საქართველო. 
განახლდა არსებული გადამცემები და დაემატა 25 ახალი. 
წლის ბოლოსთვის საქართველოს რადიოს ემსახურება 52 
გადამცემი;

ავტომსმენელთა უკეთ მოცვის მიზნით, კენტ მეათედებიან 
სიხშირეებზე უკვე გადავიდა ყველა გადამცემი;

გადამცემები RDS სისტემებით აღიჭურვა. RDS სისტემები 
უზრუნველყოფს არხის ცნობადობას და ავტომობილის ერთი 
სამაუწყებლო ზონიდან მეორეში გადასვლის დროს ახალ 
სიხშირეზე ავტომატურ გადაყვანას;



74

პროექტი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიასთან და 
ტელერადიოცენტრთან ერთად დაიგეგმა და განხორციელდა. 
ის სამი ეტაპისგან შედგებოდა,  პროექტის წყალობით, 
საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე (24 სამაუწყებლო 
ზონა) საქართველოს რადიო პირველად გაჟღერდება, 
ხოლო დანარჩენ ტერიტორიაზე (18 სამაუწყებლო ზონა) 
მაუწყებლობის ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება;

რადიოს დაუბრუნდა თავის ისტორიული სახელი - 
„საქართველოს რადიო“. ამ სახელით იცნობდა მას წლების 
განმავლობაში აუდიტორია და მარკეტინგულად სწორი სვლაა 
მისი აღდგენა, რაც თავის მხრივ, ცნობადობის ამაღლებას 
უწყობს ხელს;

შეიქმნა მობილური აპლიკაცია საქართველოს რადიოსთვის. 
მსმენელს საშუალება აქვს მოისმინოს საქართველოს რადიოს 
ორივე არხი, ნახოს საქართველოს რადიოს პროგრამა 
და სხვადასხვა რეგიონში სამაუწყებლო სიხშირეების 
ჩამონათვალი;

გამოიცა დისკები მსმენელის ყველაზე საყვარელი გადაცემის 
„ქართული კლასიკური მწერლობა“, რომლის ავტორი და 
წამყვანია თამაზ ტყემალაძე და რომელიც მწერლობის 
პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის საქართველოს 
პრეზიდენტმა „ღირსების ორდენით“ დააჯილდოვა;

მიმდინარეობს არხის მუსიკალური ბაზის გადახალისება. 
აქცენტი კეთდება გემოვნებიან მუსიკაზე - ქართული ესტრადის, 
ფოლკლორის, უცხოური და კლასიკური მუსიკის საუკეთესო 
ნიმუშებზე;

გაიზარდა საინფორმაციო გამოშვებების წილი, ერთი საათის 
განმავლობაში მას საათის მეოთხედი უჭირავს და ყოველი 
საათის 25 წუთზე და სრულ საათს 10 წუთი რომ დააკლდება, 
ოპერატიულად აწვდის მოსახლეობას ინფორმაციას;

›

›

›

›

›

›
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რადიოს საინფორმაციო სამსახური

მსოფლიო ამბები

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რადიოს ეთერში პირველი არხის 
საინფორმაციო სამსახურის მაუწყებლობის ფორმატი შეიცვალა და მისი 
ინტენსივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. შაბათ-კვირას აუდიტორიის 
ქცევის გათვალისწინებით, ეთერში მხოლოდ 10-წუთიანი გამოშვებები 
გადის.

ამასთან, საქართველოს რადიოს აპლიკაცია აუდიტორიას საინფორმა-
ციო გამოშვების მოსმენის ახალ შესაძლებლობებს აძლევს.

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რადიოს ეთერში დაიწყო 
ყოველკვირეული ანალიტიკური პროგრამა მსოფლიო ამბები. გადაცემა 
წარმოადგენს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვასა და 
ანალიზს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ექსკლუზიური ინტერვიუები 
უცხოელ ექსპერტებთან, პოლიტიკოსებთან და სამხედროებთან. 
პროექტი მულტიმედიურია და ამ გადაცემის მასალები მნიშვნელოვან 
რესურსს წარმოადგენს საქართველოს პირველი არხის ინტერნეტ 
პლატფორმისთვის.

დაფორმატდა და დაემატა ახალი თემატური რუბრიკები დილის და 
საღამოს ეთერის გადაცემებს.

განახლებულმა რადიო კონტენტმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 
მსმენელის ასაკობრივი ჯგუფების  დაბალანსებაზე. რადიოს გადაფორ-
მატების პროექტი მიზნად ისახავდა რადიოს ეფექტიანობის გაძლიერე-
ბას, აუდიტორიის და ასაკობრივი სპექტრის გაფართოებას, რადიოს 
მოქნილობის გაზრდას და თანამედროვე ტენდენციებზე მორგებას.
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ახალი სტუდია
დაიგეგმა ლიტდრამის სტუდიის მოდერნიზება, გარემონტება და 
სააპარატო სტუდიის ახალი აპარატურით აღჭურვა, რათა ეროსი 
მანჯგალაძის სახელობის სტუდიამ შეძლოს თანამედროვე გამოწვევების 
დაძლევა და მაღალი ხარისხით ჩაიწეროს თეატრალური, მუსიკალური 
გადაცემები.
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არქივი
საქართველოს პირველი არხის არქივი წარმოადგენს ქვეყნის 
უმნიშვნელოვანეს კულტურულ საგანძურს.

2019 წლის განმავლობაში არქივის სამსახური ახორციელებდა ძველი 
აუდიო, ვიდეო, ფოტო მასალის შესწავლას, ანოტირებას, მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში ინფორმაციის შეყვანას და ციფრულ მატარებელზე 
გადატანას.

გასული წლის მთავარი მიღწევა იყო სამი ახალი პროექტის დაწყება, 
რომელიც ვიზუალურ ფონდში დაცული მასალების საფუძველზე 
მზადდება: ეს პროექტებია „ტელემუზეუმი“, „რადიომუზეუმი“ და „ქართუ-
ლი მწერლობის აუდიოანთოლოგია“.

„აუდიოანთოლოგია“ ივსება აუდიოფონდში დაცული უნიკალური 
ჩანაწერებით, სადაც ქართველი მწერლები თავად კითხულობენ საკუ-
თარ  ნაწარმოებებს,  იმ  რამდენიმე მწერლის  გარდა,  რომელთა  ხმაც 
არ  არის  ფონდებში  დაცული.  მათ  ნაწარმოებებს  კითხულობენ  ცნობი-
ლი ქართველი მსახიობები.

„ტელემუზეუმი“ გათვლილია სატელევიზიო და ვებპლატფორმისთვის.
არქივის ფოტოფონდში დაცული ფოტოების საფუძველზე, ჩვენი ქვეყნის 
უახლესი ისტორიის ფოტომატიანე შეიქმნება.

დაწყებულია პროექტ „რადიომუზეუმის“ ტექნიკური სამუშაოები, რომე-
ლიც მიზნად ისახავს მომხმარებლისთვის საქართველოს პირველი არ-
ხის აუდიოარქივის მასალების გაცნობას ვებპლატფორმის საშუალებით.

2019 წელს არქივს ესტუმრა სომხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
არქივის ხელმძღვანელი, რომელმაც შეისწავლა ჩვენი არქივის 
მდგომარეობა და გაგვიზიარა საკუთარი გამოცდილება მის ციფრულ 
ფორმატში გადაყვანისთვის საჭირო სამუშაოების წარმოების შესახებ.



დამოუკიდებელი 
პროგრამებისა და მათი 

მწარმოებლების შესახებ

4
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2018 წელს  მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესული 
ცვლილებების შედეგად შესაძლებელი გახდა საქართველოს პირველი 
არხის მიერ კანონით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება 
გარეწარმოების პროექტების შესახებ.
საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუჩნდა შესაძლებლობა, აუდიოვიზუ-
ალური ნაწარმის შესყიდვისას უპირატესობა მიანიჭოს ხარისხს. 

2017 წელი

გარეწარმოება

0%

შიდაწარმოება

100%

2019 წელი

გარეწარმოება

შიდაწარმოება

86%

14%
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გარეწარმოების გადაცემები

„მასტერშეფი“ - 2018 წელს საქართველოს პირველმა არხმა 
კომპანია „ენდემოლისგან“ შეიძინა კულინარიული მეგაშოუს 
Master Chief წარმოების ლიცენზია. ლიცენზიანტ კომპანიასთან 
მოლაპარაკების ერთ-ერთი პირობაა, პროექტი აწარმოოს 
მეგაშოუების წარმოების მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილების 
მქონე ჯგუფმა. პროექტი განახორციელა სტუდია „ნოვა 
პროდაქშენმა“, რომელიც „ენდემოლის“ ყველა მოთხოვნას 
(კრიტერიუმს) აკმაყოფილებს.

„საქართველოს ვარსკვლავი“ - პროექტს კომპანია „ნოვა 
პროდაქშენი“ ახორციელებს.

„ბიზნეს პარტნიორი“ - გადაცემა მზადდება საქართველოს 
პირველი არხისა და „ბიზნეს მედია კორპორაციის“ 
თანამშრომლობით.

„კაცები“ - გადაცემა მზადდება TV11-ის მიერ.

„რა? სად? როდის?“ - ქართულ ტელესივრცეში 1996 წლიდან 
არსებობს და დებიუტი სწორედ პირველ არხზე შედგა. 
წარმატებული მოლაპარაკება შედგა გადაცემის შემოქმედებით 
ჯგუფსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს შორის. 
მაუწყებლის დაინტერესება, პირველ რიგში, განაპირობა 
გადაცემის შემეცნებით-ინტელექტუალურმა შინაარსმა.

›

›

›

›

›



საზოგადოებრივი აზრისა 
და სამაუწყებლო ბაზრის 

კვლევის შედეგების 
შესახებ

5
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2019 წლის განმავლობაში შესწავლილ იქნა სატელევიზიო ბაზარზე 
არსებული მონაცემები, მზადდებოდა კონკურენტი არხების სატელევიზიო 
ბადის და პროგრამების შედარებითი ანალიზი.

ამავე წელს ჩატარდა თვისობრივი კვლევა - ფოკუს ჯგუფები. კვლევის 
მიზანი იყო საქართველოს პირველი არხის ყოველდღიური გადაცემების 
- „ახალი დღე“ და „ნაშუადღევს“ შესწავლა.

კერძოდ,  ივნისში  “სოციალური  კვლევისა  და  ანალიზის  ინსტიტუტმა“  
(INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES AND ANALYSIS), რომელიც შეირჩა ტენდერის 
საფუძველზე, პირველი არხის დაკვეთით, ჩაატარა სოციოლოგიური 
კვლევა. კვლევა ჩატარდა თვისებრივი კვლევის მეთოდის, კერძოდ, ფო-
კუს ჯგუფის გამოყენებით; კვლევას ჰქონდა რაოდენობრივი კომპონენ-
ტიც - დღიურის გზით გადაცემების შეფასების მეთოდი, ფორმალური 
სკალების გამოყენებით.

2020 წელს იგეგმება საბაზისო რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც 
შეისწავლის ქართულ მედიაბაზარზე არსებულ მდგომარეობას, 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიციონირებას, გამოიკვლევს, რა 
გავლენას ახდენს ტელეყურებადობაზე ახალი, ციფრული ტექნოლოგი-
ების განვითარება.  

კვლევის ამოცანა:

›
›
›

›

გადაცემების შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა;
გადაცემების ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა; 
გადაცემების შედარებითი ანალიზი კონკურენტ 
პროგრამებთან მიმართებაში;
სარეკომენდაციო პაკეტის შემუშავება.
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საქართველოს პირველმა არხმა ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ლიდერი 
პოზიციები დაიკავა, რასაც საერთაშორისო მთვლელების მონაცემებიც 
ადასტურებს.
პირველმა არხმა ჩაატარა კვლევა, რომელიც ეყრდნობა საერთაშორისო 
მთვლელის alexa.com-ის, youtube.com-ისა და google analytics-ის 
მონაცემებს.  კვლევაში, ასევე, გამოყენებულია ინსტრუმენტები: social-
backer.com, noxinfluencer.com და socialblade.com.
სტატისტიკა აჩვენებს პირველი არხის ვებპორტალის ლიდერ პოზიციებს.
საქართველოს პირველი არხი ასევე ლიდერია Youtube-არხებს შორისაც.

ვებპლატფორმის  1TV.GE  სტატისტიკა

ზრდა - 91.35%

ვიზიტი საიტზე - 47,423,590

უნიკალური მომხმარებელი
(საშუალოდ დღეში) – 83,300

საშუალოდ დღეში ვიზიტი: 130,000

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 409,160
(29ოქტომბერი, 2019)

ვიზიტი საიტზე - 24,783,444

უნიკალური მომხმარებელი
(საშუალოდ დღეში) – 53,000

საშუალოდ დღეში ვიზიტი: 68,000

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 203,978
(15 ივლისი, 2018)

2019 2018

იუთუბ არხების სტატისტიკა

ნახვა - 118,935,807

საშუალოდ დღეში ნახვა - 325,851

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 937,000
(18 ნოემბერი, 2019)

ნახვა - 61,428,014

საშუალოდ დღეში ნახვა - 168,295

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 800,571
(16 მარტი, 2018)

2019 2018
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ვიდეოების საერთო ნახვა - 92.6 მილიონი - წინა წელთან შედარებით 
ნახვები გაზრდილია 67.8 პროცენტით.

ვიდეოებზე მომხმარებლების ჩართულობა - 2.7 მილიონი - წინა წელთან 
შედარებით გაზრდილია 154 პროცენტით.

გვერდის საერთო ლაიქების რაოდენობა - 301,185  გაზრდილია 21%-ით

ფეისბუქგვერდი



განხილული საჩივრების 
რაოდენობისა და 

შინაარსის შესახებ 

6
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ა) ადმინისტრაციული საჩივრების შესახებ

2019 წლის განმავლობაში სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
ადმინისტრაციული საჩივარი არ შემოსულა.

ბ) თვითრეგულირების ორგანოში/კომისიაში 
წარმოდგენილი საჩივრების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის 1-ლი 
პუნქტისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2009 
წლის 12 მარტის #2 დადგენილებით დამტკიცებული „მაუწყებელთა 
ქცევის კოდექსის“ საფუძველზე, სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
შექმნილია  თვითრეგულირების  მექანიზმი,  რომელიც  უზრუნველყოფს 
ამ კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების განხილვას.

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს 
2019 წლის 12 აპრილს საჩივრით მიმართა ა(ა)იპ „საქართველოს ღია 
საზოგადოების ფონდმა“ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით დადგენილი 
მოთხოვნების დარღვევის თაობაზე. ფონდმა საჩივრით მოითხოვა 
საინფორმაციო პროგრამა „მოამბეში“ გავრცელებულ სადავო 
ჩანაწერებთან მიმართებით „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მე-12 
მუხლის, მე-13 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, მე-15 მუხლის, მე-16 მუხლის 
1-ლი და მე-4 პუნქტების დარღვევის დადგენა და სსიპ „საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფა.
თვითრეგულირების  ორგანოს/კომისიის  დასკვნის  საფუძველზე,  საჩივა-
რი არ დაკმაყოფილდა. გადაწყვეტილება გასაჩივრდა თვითრეგული-
რების სააპელაციო ორგანოში (სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
სამეურვეო საბჭოში).
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს/სააპელაციო 
ორგანოს მიერ საჩივარი დაკმაყოფილდა.

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს 
2019  წლის  19 ნოემბერს  განცხადებით/საჩივრით   მიმართა   ფიზიკურმა 
პირმა. საჩივრის ავტორი ითხოვდა საინფორმაციო პროგრამა „მოამბე-
ში“ გასული სიუჟეტების გამო შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელებისას 
დადგენილი ყოფილიყო სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მხრიდან 
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„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ 31; 32(1;2); 33(2;3;4) და 56(2) მუხლების 
დარღვევა.
თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიის დასკვნის საფუძველზე, 
საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა 
თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოში/სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოში.

3. ზემოთ აღნიშნული საჩივრების გარდა, სსიპ „საზოგადოებრივ 
მაუწყებელში“ 2019 წელს, სხვადასხვა დროს წარმოდგენილი იყო 
ასევე ორი წერილი, რაც თვითრეგულირების ორგანოს მიერ არ იქნა 
განხილული და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ გაკეთდა 
შესაბამისი განმარტებები.

2018 წლის ანალიზი
ადმინისტრაციულ საჩივრებთან დაკავშირებით

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბაზე უარის 
თქმის 

თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
განხილვაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

განხილული 
საჩივრების 
რაოდენობა

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბის თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილე
ბის თაობაზე 

მიღებულ 
გადაწყვეტილე

ბათა 
რაოდენობა

3 0 2 0 1

2019 წლის ანალიზი
ადმინისტრაციულ საჩივრებთან დაკავშირებით

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბაზე უარის 
თქმის 

თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
განხილვაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

განხილული 
საჩივრების 
რაოდენობა

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბის თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილე
ბის თაობაზე 

მიღებულ 
გადაწყვეტილე

ბათა 
რაოდენობა

0 0 0 0 0
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2018 წლის ანალიზი
თვითრეგულირების ორგანოში წარმოდგენილ

საჩივრებთან დაკავშირებით

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბაზე უარის 
თქმის 

თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
განუხილველა
დ დატოვების 

შესახებ 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

წარმოდგენილ
ი საჩივრების 
რაოდენობა

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბის თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილე
ბის თაობაზე 

მიღებულ 
გადაწყვეტილე

ბათა 
რაოდენობა

3 0 2 0 1

2019 წლის ანალიზი
თვითრეგულირების ორგანოში წარმოდგენილ

საჩივრებთან დაკავშირებით

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბაზე უარის 
თქმის 

თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
განხილვაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

წარმოდგენილი 
საჩივრების 
რაოდენობა

საჩივრის 
დაკმაყოფილე

ბის თაობაზე 
მიღებულ 

გადაწყვეტილე
ბათა 

რაოდენობა

საჩივრის 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილე
ბის თაობაზე 

მიღებულ 
გადაწყვეტილე

ბათა 
რაოდენობა

4 1 0 1 2



საჯარო განხილვების 
შინაარსისა და 

მოქალაქეთა 
წინადადებების შესახებ

7
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სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭომ 2019 წელს ღია 
სხდომა გამართა 21-ჯერ. სხდომაზე დასწრების და აზრის გამოხატვის 
უფლება კანონითნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს. 

2019 წელს გამართულ სხდომათა უმრავლესობას დღის წესრიგით 
გათვალისწინებულ საკითხებთან მიმართებაში დაინტერესებული პირე-
ბი ესწრებოდნენ და საბჭოს წევრებისგან დეტალურ ინფორმაციას 
იღებდნენ მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

საზოგადოებრივი  ინტერესებისა   და  მოთხოვნილებების  წარმოდგენის  
და განხორციელების უზრუნველსაყოფად, სამეურვეო საბჭომ  
მაუწყებლობის შესახებ კანონის მე-16 მუხლით განსაზღვრული 
შინაარსობრივი ვალდებულებების  ფარგლებში საზოგადოებრივი საბ-
ჭოს  შექმნის   მიზნით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 
წევრების მიერ საწყის ეტაპზე ოთხ რეგიონში (შიდა ქართლი, ქვემო 
ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და იმერეთი) საკონტაქტო პირები შეირჩა, 
რომელთა ორგანიზებით სამეურვეო საბჭოს წევრებმა განახორციელეს 
რეგიონული  შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან. საჯარო 
განხილვები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შინაარსობრივ თემატიკას 
ეხებოდა.

საანგარიშო პერიოდში სულ გაიმართა ოთხი წარმომადგენლობითი 
შეხვედრა  - ქუთაისი, მარნეული, ახალციხე და გორი.



ტექნიკური 
უზრუნველყოფის 

სამსახური

8
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›

›

›

›

›

›

›

 2019 წლის I კვარტალში ქალაქ ქუთაისში საქართველოს 
პარლამენტის მუშაობის შეწყვეტის გამო, დემონტაჟი გაუკეთდა 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის კუთვნილ სატელევიზიო 
ინფრასტრუქტურას.  სატელევიზიო აპარატურა განთავსდა 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში.

 „სს სილქნეტის“ საკაბელო არხში ჩაიდო ახალი ოპტიკურ-
ბოჭკოვანი კაბელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან 
თბილისის „ივენთ ჰოლის“ (ფილარმონიის) საკონცერტო 
დარბაზამდე. მოძრავი სატელევიზიო სადგური დაუკავშირდა 
მაუწყებლის ცენტრალურ სააპარატოებს და უზრუნველვყავით 
სატელევიზიო შოუ „საქართველოს ვარსკვლავის“ პირდაპირი 
ეთერი.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სეზონის გადაცემების 
- „რანინა“, „აკუსტიკა” და „ღამის შოუ“ - მაუწყებლის მე-3 
სტუდიაში ჩაწერების უზრუნველსაყოფად, „ფლაით-ქეისებში“ 
განთავსებული მოძრავი სატელევიზიო სადგური ე.წ. „პიკი“ 
დამონტაჟდა მე-3 სტუდიის სარეჟისორო სააპარატოში 
სტაციონარულად. ასევე გამოვიყენეთ ქუთაისიდან 
ჩამოტანილი ტექნიკა, მათ შორის ოთხი დისტანციურად 
მართვადი ვიდეოკამერა.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოთხ სტუდიაში დამონტაჟდა 
ახლად შეძენილი LED ეკრანები.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოთხ სტუდიაში დამონტაჟდა 
ახლად შეძენილი სტუდიური განათების აპარატურა.

მოხდა პირდაპირი ეთერის გახმოვანების სტუდიების 
ოპტიმიზაცია, რამაც საშუალება მოგვცა, სპორტული 
ღონისძიებები გავახმოვანოთ პირდაპირ ეთერში სხვა 
გადაცემების ჩაწერის პარალელურად. 

პირველი არხის საეთეროში დამონტაჟდა ახალი HD 
კომპიუტერული ვიდეო აღწარმოების სერვერი, რომელიც 
წარმოადგეს არსებული სერვერის რეზერვს.

შესრულებული სამუშაოები:
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მაუწყებლის პირველ სართულზე „მრავალფეროვანი 
საქართველოს“ სტუდიაში დამონტაჟდა სინქრონული 
თარგმანის აპარატურა, რომელიც შეძენილია აშშ-ის საელჩოს 
დაფინანსებით. აღნიშნული აპარატურის დამონტაჟების 
შემდეგ საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“ პირდაპირ 
ეთერში სინქრონული თარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე ხორციელდება ზემოაღნიშნული სტუდიიდან.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის, „საქართველოს 
ტელერადიოცენტრის“ და ეროვნული მარეგულირებელი 
კომისიის მიერ მომზადებული სიხშირული გეგმით, 
გათვალისწინებული იყო რადიო სამაუწყებლო სადგურების 
დამატება არსებულ ქსელში. სრულად ჩატარდა პუნქტებზე 
საინსტალაციო და ტექნიკის ჩანაცვლების სამუშაოები. 
რადიომაუწყებლობის პუნქტების საერთო რაოდენობა 50-მდე 
გაიზარდა.

მოხდა ახალი სადგურების მონტაჟი და დაინსტალირდა 
ახალი მოდულატორები RDS ავტომატური სიხშირის ძიების 
მხარდაჭერით და დაშორებული მართვით.

დაიგეგმა რადიო სამაუწყებლო ქსელის განვითარება 2020 
წლისთვის.

მიღებული დაფარვის ხარისხის შესამოწმებლად შეძენილ იქნა 
შესაბამისი FM მონიტორინგის ტექნიკა. ხელსაწყო საშუალებას 
მოგვცემს, ვაწარმოოთ გასვლითი გაზომვების სამუშაოები.

›

›

›

›

›

რადიომაუწყებლობა:

გავრცელების პლატფორმები
შესრულებული სამუშაოები:
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DVB-T2 სატელევიზიო გავრცელების პლატფორმა მუშაობდა 
საიმედოდ. შესწავლილ იქნა  თანმდევნი აუდიო არხების 
ნაკადური სიჩქარეების გაზრდის შესაძლებლობის საკითხი. 
პროგრამირებაში მუსიკალური და მხატვრული შინაარსის 
კონტენტის დიდი წილის არსებობის შემთხვევაში, სასურველია 
თანმდევნი ხმის ნაკადის გაზრდა გადაცემული აუდიო 
კონტენტის ხარისხის ასამაღლებლად.

 2019 წელს ჩატარებულმა სამუშაოებმა მნიშვნელოვნად  
გააუმჯობესა საერთაშორისო ღონისძიებების სიგნალის 
მიღების და ტრანსლირების ხარისხი და საიმედოობა.

 2019 წლის ბოლოს განახლებული გადამცემების ქსელის 
უზრუნველყოფილი დაფარვა გადამოწმდა შიდა გამოკითხვით. 
რადიომაუწყებლობის ქსელის ფუნქციონირების შეფასება 
უმრავლეს შემთხვევაში დადებითა. დაიგეგმა მონიტორინგის 
ჯგუფის შექმნა დაფარვის ხარისხის კონტროლის და 
რეგიონული მონიტორინგის მონაცემებისთვის. ამავე 
ჯგუფის მიერ მოხდება გასვლითი გაზომვების შედეგების 
დოკუმენტირება და სისტემატიზაცია.

განხორციელდა მაუწყებლის ინტერნეტ პროვაიდერის 
ცვლილება ჩატარებული ტენდერის შესაბამისად;

განხორციელდა მაუწყებლის FTP კოლოკაციის პროვაიდერის 
ცვლილება ჩატარებული ტენდერის შესაბამისად;

განხორციელდა მაუწყებლის სტრიმინგის ოპტიმიზაცია 
ჩატარებული ტენდერის შესაბამისად;

მოეწყო ადმინისტრაციული სართულის ქსელური 
ინფრასტრუქტურა (80 სამუშაო წერტილი), დაინსტალირდა 
ქსელური მარშრუტიზატორები და უკაბელო წვდომის 
წერტილები;

›

›

›

›

›

›

›

ტელემაუწყებლობა:

სატელიტური პლატფორმა:

მონიტორინგის, ტექნიკური კონტროლის მონაცემები:

ინფორმაციული ტექნოლოგიები:
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მე-2 კორპუსში ჩატარდა ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
(30 წერტილი);

დამონტაჟდა გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების ახალი 
კამერები და „სვიჩები“, გაყვანილ იქნა მაგისტრალური 
ქსელები;

მოგერიებული იყო რამდენიმე გლობალური ჰაკერული 
თავდასხმა, მოხდა დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა;

შედგა ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების გეგმა 
და განისაზღვრა უსაფრთხოების გაზრდის პოლიტიკა;

›

›

›

›

ვიდეოსამონტაჟო და გრაფიკული სამუშაო სადგურების 
შესყიდვა - 08.02.2019

ვიდეოსამეთვალყურეო კამერის სახელმწიფო შესყიდვა - 
21.02.2019

ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების სახელმწიფო შესყიდვა - 
27.03.2019

კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები - 02.04.2019

ვიდეოსამონტაჟო და გრაფიკული სამუშაო სადგურების 
სახელმწიფო შესყიდვა - 22.04.2019

ქსელური შემნახველი მასივების (NAS) სახელმწიფო შესყიდვა - 
25.10.2019

ინტერნეტ მომსახურების (ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით) 
სახელმწიფო შესყიდვა - 12.11.2019

FTP სერვერის კოლოკაციის მომსახურების სახელმწიფო 

ვიდეოსამონტაჟო და გრაფიკული სამუშაო სადგურების 
სახელმწიფო შესყიდვა - 27.11.2019

›

›

›

›

›

›

›

›

›

მომზადებული და შესრულებული ტენდერები:
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მოძრავი სატელევიზიო სადგურები:
16-კამერიანი მოძრავი სადგური სპორტული, მუსიკალური და 
სხვა წარმოებისთვის
4-კამერიანი მოძრავი სატელიტური სადგური.

 არხების მაუწყებლობის ავტომატიზაცია:
ავტომატიზირებული მაუწყებლობის აპარატულ-პროგრამული 
პლატფორმა, სააპარატოები და ინფრასტრუქტურა.

მაუწყებლობის დაგეგმარების და მართვის (ტრაფიკის) 
აპარატულ-პროგრამული სისტემა.

ფიდური და ფაილური ინჯესტის აპარატულ-პროგრამული 
სისტემა.  

მედია ასეტების მართვის აპარატულ-პროგრამული სისტემა.

 საწარმოო და ოფისის ქსელური ინფრასტრუქტურა:
მედია წარმოების ქსელური ინფრასტრუქტურა;
ოფისის და ნიუსრუმის ქსელური ინფრასტრუქტურა.

მედია წარმოების და ახალი ამბების სერვერები და სანახი 
მასივები.

მედია სიგნალების ტრანსპორტის სისტემები:
 ა. პირდაპირი სიგნალების ციფრული მოძრავი სარელეო   
               ქსელი;
 ბ. ცენტრალური მიღების ინფრასტრუქტურა;
 გ. სიგნალების მაგისტრალური გადაცემის      
     დუბლირებული სისტემები.

›

›

›

›

›

›

›

›

ტექნიკური სამსახურის მიერ შესრულდა ტექნიკური დაგეგმარების, 
საპროექტო და სატენდერო შესყიდვების დოკუმენტაცია.

მაუწყებლის ტელე-რადიო არხების, ახალი ამბებისა და მედია წარმოების 
ტექნიკურ-ტექნოლოგიური გადაიარაღების გეგმის ფარგლებში, განი-
საზღვრა დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები და მომზადდა 
შესაბამისი სატენდერო დოკუმენტაცია შემდეგი პროექტებისთვის:
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სიგნალების 3/4G GSM ქსელებით გადამცემი სისტემა.

მეგა მუსიკალური შოუების და კონცერტების წარმოების აუდიო 
სისტემა:
 ა.   საეთერო, დამხმარე და FOH წარმოების კონსოლები;
 ბ.   უკაბელო მიკროფონების და მონიტორინგის    
        სისტემები;
 გ.   კაბელიანი საკონცერტო მიკროფონების სისტემა;
 დ.  დარბაზისა და სცენის გახმოვანების სისტემები;
 ე.   დამხმარე ტექნიკა და აქსესუარები.

ახალი ამბების წარმოება და მაუწყებლობა:
ახალი ამბების დაგეგმარების, მართვის, მომზადების, 
მენეჯმენტის, ვიდეო-აუდიო მონტაჟის, მედიის ინჯესტის, 
მედიის მართვის, პირდაპირი ეთერის დაგეგმარების და 
მართვის, ასევე არქივაციის და სხვა სისტემები.

ახალი ამბების სააპარატოები/სარეჟისოროები და სტუდიები: 
სტუდიური კამერების კომპლექტები - კამერები, არხები, 
მართვა, ოპტიკა, პედესტალები, სუფლიორები, მონიტორები, 
საოპერატორო ამწედა სხვა.

სპორტული რეპორტაჟების საკომენტატორო IP აპარატურა და 
საკონტრიბუციო სატელიტური მიმღებები.

სათარიგო ნაწილების და მასალების დოკუმენტაცია.

სტუდიური შუქდიოდური ვიდეოკედლების კომპლექტები.›

›

›

›

›

›

›



საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის მომავალი 
წლის ბიუჯეტის შესახებ

9
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2020 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 
შესაბამისად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ სახელმწიფო 
ასიგნებების ფარგლებში  58,395,000 ლარს მიიღებს. მომავალ 
წელს კომერციული საქმოანობიდან დაგეგმილია  2,654,376 ლარის 
აკუმულირება. ასევე, წლის განმავლობაში იგეგმება კომერციული კრე-
დიტის აღება 41,647,754 ლარის ოდენობით. შესაბამისად, 2020 წელს 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთლიანი ბიუჯეტი   102,697,130 ლარით 
განისაზღვრა. 

2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მაუწყებლის სამსახურების 
მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

ხაზინა

კომერციული შემოსავალი

58,395,000 

2,654,376 

ჯამი 102,697,130 

კრედიტი 41,647,754 

სამეურვეო საბჭო

გენ. დირექტორის აპარატი და დაქვემდებარებული
სამსახურები

875,925 

3,587,571 

12,343,778 

8,529,543 

10,791,969 

51,772,614 

4,591,797

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქვედანაყოფები 2020 წელი

მთლიანი ბიუჯეტი: 102,697,130 

ახალი და მიმდინარე ამბები

მედია

მედიაწარმოება

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფა

ფინანსები და ადმინისტრაცია

სხვა გადასახდელები 10,203,933



საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ

10
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სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ საქართველოს სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ კანონის შესაბამისად, ფინანსდება სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან, რაც მისი საქმიანობისათვის საჭირო ფულადი სახსრების 
ძირითად ნაწილს წარმოადგენს. გარდა სახელმწიფო ასიგნებებისა, 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასევე გარკვეული ფულადი სახსრების 
აკუმულირებას ახდენს საკუთარი კომერციული საქმიანობიდან.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
2019 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  96,970,000 ლარს (ტექნიკური 
გადაიარაღების გეგმის დასაფინანსებლად საბანკო საკრედიტო 
რესურსის - 45 მილიონი ლარის გათვალისწინებით). 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2019 წლის განმავლობაში ჯამურად 
მიღებულმა საკასო შემოსავალმა შეადგინა  55,870,328  ლარი. აქედან, 
49,470,00 ლარი შეადგინა სახელმწიფო ასიგნების ფარგლებში მიღე-
ბულმა თანხამ, კომერციული საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 
2,953,038 ლარი შეადგინა, ბანკის სესხით მიღებული დამატებით ფულა-
დი სახსრები - 3,447,290 ლარი, 45 მილიონი ლარის გეგმიდან, ვინაიდან 
სატენდერო პროცედურები შეფერხდა გასაჩივრებების გამო.

2019 წლის დასაწყისში მაუწყებლის ანგარიშზე აკუმულირებული ფულა-
დი ნაშთი შეადგენდა 1,071,396 ლარს, წლის დასასრულს ნაშთმა შეადგი-
ნა 1,831,262 ლარი. 

2019 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა ჯამურმა საკასო 
ხარჯმა შეადგინა 55,110,462 ლარი. 

შესაბამისად, 2019 წლის  დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული საკასო 
ხარჯის შედარება შემდეგნაირად გამოიყურება:
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ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება

როგორც ზემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, 2019 წლის დაგეგმილ-
თან შედარებით ფაქტიურმა საკასო ხარჯვამ 41 მლნ ლარით ნაკლები 
შეადგინა. მოცემული სხვაობა ძირითადად გამოწვეული იყო  წარმო-
ებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკის გეგმის სხვაობით, 
კერძოდ ტექნიკური გადაიარაღების 45 მილიონ ლარიანი გეგმის დროში 
გადავადებით. 
გადაჭარბება ჰქონდა გენ. დირექტორის აპარატს 4 %-ით, მცირე სხვაობა 
0,5 % -მდე იყო მედიის, ადმინისტრაციისა და ფინანსების ბლოკში. საერ-
თო ჭრილში, დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით ფაქტიურმა საკასო 
ხარჯმა 76 % შეადგინა.

სამეურვეო საბჭო

გენ. დირექტ აპარატი და დაქვემდ სამს

ახალი და მიმდინარე ამბები

მედიის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

სხვა გადასახდელები

         742,050 

     3,997,082 

   12,544,036 

     9,061,405 

     7,997,281 

   55,519,862 

     3,883,486 

     3,224,797 

   96,970,000 

             678,559

          4,164,358

       12,545,061

          9,104,681

          7,963,831

       13,874,295

          3,891,321

          2,888,356

       55,110,462

             63,491

        (167,276)

             (1,025)

          (43,276)

             33,450

    41,645,568

             (7,836)

          336,440

   41,859,537

9.4%

-4.0%

0.0%

-0.5%

0.4%

300.2%

-0.2%

11.6%

76.0%ჯამი

2019 გეგმა                   2019 ფაქტი              სხვაობა                  %

60 000 000
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30 000 000
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10 000 000

-
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ბიუჯეტის კორექტირება

2019 წლის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა საზოგადოებრივი მაუწყებ-
ლის ბიუჯეტის კორექტირების ერთ ფაქტს. წლის განმავლობაში ხარჯვის 
ტენდენციები მიმდინარეობდა იმგვარად, რომ გამოთავისუფლდა საკმა-
ოდ დიდი მოცულობის ფინანსური რესურსი და მისი მიმართვა მოხდა 
თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ზრდაზე. კონკრეტულად, თუ 
როგორ შეიცვალა ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები კორექტირების 
შედეგად, წარმოდგენილია ცხრილში:

კორექტირების შედეგად ბიუჯეტის ჯამური მაჩვენებლები არ შეცვლილა, 
მოხდა მხოლოდ გამოთავისუფლებული რესურსების გადატანა სხვა-
დასხვა მიმართულებით, კერძოდ, გადასახდელების მუხლიდან, 
ასევე ფინანსების და ადმინისტრაციის ბლოკისთვის თავდაპირველი 
გეგმით გამოყოფილი სახსრებიდან გამოთავისუფლდა 3 მილიონამდე 
ლარი, რომელიც გადანაწილდა სხვა მიმართულებებზე ცხრილში 
წარმოდგენილი თანხების მიხედვით.

სამეურვეო საბჭო

ახალი და მიმდინარე ამბები

მედია

მედია წარმოება

წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა

ფინანსები და ადმინისტრაცია

გადასახდელები

                          742,050 

               3,339,476 

             11,670,798 

               8,896,246 

               7,202,015 

             55,089,382 

               4,067,676 

               5,962,357 

96,970,000 

                                742,050 

                 3,997,082 

               12,544,036 

                 9,061,405 

                 7,997,281 

               55,519,862 

                 3,883,486 

                 3,224,797 

96,970,000

                         -   

               657,606 

               873,238 

               165,159 

               795,266 

               430,481 

              (184,190)

           (2,737,560)

                         -ჯამი

თავდაპირველი
გეგმა 

კორექტირებული
გეგმა 

სხვაობა

გენ. დირექტორის აპარატი და
დაქვემდებარებული სამსახურები

2019 წელი
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გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსის წყაროები

2019 წლის განმავლობაში ხარჯვის ტენდენციებიდან გამომდინარე 
გროვდებოდა თავისუფალი ფინანსური რესურსი. ოქტომბრის თვის 
მდგომარეობით, თანხები გამოთავისუფლდა შემდეგ მუხლებში:

ტექნიკის იჯარის და მექანიკური პროდუქციის შემთხვევაში ადგილი 
ჰქონდა დანაზოგს, დღგ-ს შემთხვევაში გეგმასთან შედარებით 335,431 
ლარით ნაკლები დაიხარჯა. რაც შეეხება საპენსიო ანარიცხებს, 
რომელიც გულისხმობს დაგროვებით საპენსიო სისტემის დანერგვის 
შედეგად, ორგანიზაციის მიერ კანონით გათვალისწინებული 2%-ის 
გადახდას, აღნიშნული თანხა გამოთავისუფლდა იქედან გამომდინარე, 
რომ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელ 
2%-ს პირველი წელი გადაიხდიდა სახელმწიფო ცენტრალური 
ბიუჯეტიდან. სესხის მომსახურებისთვის თავდაპირველ ბიუჯეტში 
გათვალისწინებული იყო 3 მლნ. ლარი, თუმცა კრედიტის ათვისების 
მაჩვენებლიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ კრედი-
ტი ითვალისწინებდა ერთ წელიწად საშეღავათო პერიოდს, ამ მუხლი-
დან გამოთავისუფლდა 2,312,511.7 ლარი. ჯამში კი, როგორც ცხრილშია 
მოცემული, გამოთავისუფლებულ იქნა 3,512,197.6 ლარი (შენიშვნა: 
საუბარია ძირითად მუხლებზე, რომლებიც მთლიანი დანაზოგის უდიდეს 
ნაწილს ქმნის).

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)

სესხის მომსახურება

საპენსიო ფონდის ანარიცხები

ტექნიკის იჯარა

მექანიკური პროდუქცია

         335,431.0

      2,312,511.7

         301,046.6

         288,943.7

         274,264.6

   3,512,197.6ჯამი



105

გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსის განაწილება

უკვე გამოთავისუფლებული და წლის ბოლომდე გამოსათავისუფლე-
ბელი თანხების პროგნოზული მაჩვენებლით, წლის განმავლობაში ხდე-
ბოდა ცალკეული მნიშვნელოვანი ახალი გადაწყვეტილებების მიღება.
გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსი გადანაწილდა ორი მთავა-
რი მიმართულებით: პირველი - თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება 
და მეორე - ახალი სატელევიზიო პროექტების შესყიდვა.
რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების ნაწილს, წლიურ ჭრილში სახელფა-
სო ფონდი შემდეგნაირად შეიცვალა:

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ჯამში წლიურად სახელფასო ფონდი გა-
იზარდა  2,492,899  ლარით,  რაც  მოხმარდა  დაახლოებით  400 ადამიანის 
ხელფასის მომატებას. ხელფასების კორექტირება მოხდა ორი ძირითა-
დი მიმართულებით: პირველი, მინიმალური ხელფასი სრულ განაკვეთზე 
განისაზღვრა 1000 ლარით და შესაბამისად მოხდა 1000 ლარზე ნაკლე-
ბი შრომის ანაზღაურების მქონე დასაქმებულების ხელფასის ზრდა და 
მეორე, დატვირთვის ზრდიდან გამომდინარე (2019 წელს კონტენტის 
წარმოება თითქმის გაორმაგდა), აგრეთვე მაუწყებლიდან კვალიფიცი-
ური კადრების გადინების პრევენციისთვის მოხდა ხელფასების მატება.
რაც შეეხება ახალ პროექტებს, ვინაიდან, წლის განმავლობაში 
დაგროვებული იყო გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსი, 
მაუწყებლის მენეჯმენტმა, სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებით, მიიღო 
გადაწყვეტილება წარმატებული  პროექტების   („მასტერშეფი“  და  სერი-
ალი „იდეალური დედა“) ახალ სეზონზე წარმოების გაგრძელების 

გენერალური დირექტორის აპარატი

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი

მედიის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

2,546,856

10,212,330

2,126,569

3,669,525

5,903,268

1,791,996

2,895,074

11,023,462

2,561,538

3,983,646

6,427,365

1,852,358

348,218

811,132

434,969

314,121

524,097

60,362

2,492,89928,743,44326,250,545

თავდაპირველი
გეგმა 

კორექტირებული
გეგმა

სხვაობა

შრომის ანაზღაურება
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ჯამში, როგორც ხელფასების მატებაზე, ასევე, წარმატებული სატელევი-
ზიო პროექტების გაგრძელებაზე, გამოთავისუფლებული ფინანსური 
რესურსიდან (3,512,197 ლარიდან) დაიხარჯა 3,356,430 ლარი.
აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მოყვანილი ციფრები ეხება ძირითად 
პარამეტრებს და გარდა დასახელებული ციფრებისა, ადგილი ჰქონდა 
აგრეთვე მცირე დანაზოგებსაც, თუმცა, ბიუჯეტის ცვლილების 90%-ზე 
მეტი, სწორედ ამ ძირითად ციფრებშია.

შრომის ანაზღაურება 

2019 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრო-
მის ანაზღაურებაზე ბიუჯეტირებული თანხა (კორექტირების შემდეგ) 
შეადგენდა 28,743,443  ლარს, ფაქტიურმა გაწეულმა საკასო ხარჯმა 
შეადგინა 28,813,958  ლარი. შრომის ანაზღაურების ჭრილში გეგმასა და 
საკასო ხარჯს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ყოფილა, სხვაობამ 
შეადგინა მხოლოდ 70,514 ლარი.
2019 წლის შრომის ანაზღაურების გადანაწილება ბლოკების მიხედვით:

მცირედი გადაჭარბება იყო ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის გეგ-
მასა და საკასო ხარჯს შორის, რომელმაც  მხოლოდ 3%-ის სხვაობა 
შეადგინა.

›
›

„მასტერშეფი“ - 574 670 ლარით;
სერიალი „იდეალური დედა“ – 288 861 ლარით.

შესახებ და ეს პროექტები დამატებით დაფინანსდა შემდეგი თანხების 
მოცულობით: 

გენერალური დირექტორის აპარატი

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი

მედიის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

       2,895,074

     11,023,462

       2,561,538

       3,983,646

       6,427,365 

       1,852,358

   28,743,443

                 2,892,040 

   11,107,794 

     2,551,734 

     3,979,205 

     6,427,024 

     1,856,160 

28,813,958

               3,034 

          (84,332)

               9,804 

               4,441 

                   341 

             (3,802)

          (70,514)

0.1%

-0.8%

0.4%

0.1%

0.0%

-0.2%

-0.2%შრომის ანაზღაურება

2019 გეგმა                   2019 ფაქტი              სხვაობა                  %
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მივლინება

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამივლინებო გეგმა შეადგენდა 
1,380,805 ლარს.
ფაქტიურმა გაწეულმა სამივლინებო თახნამ შეადგინა 1,326,227 
ლარი. ჯამურმა სამივლინებო დანაზოგმა 2019 წლის განმავლობაში 
შეადგინა 54,578 ლარი. 

მივლინების ხარჯები ბლოკების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად: 

2019 წლის სამივლინებო ხარჯების დანაზოგმა ბიუჯეტირებულთან 
მიმართებაში შეადგინა 4%. 

გენერალური დირექტორის აპარატი

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი

მედიის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

           39,168 

         816,320 

         290,654 

         219,677 

           14,987 

                    -   

     1,380,805 

           40,078 

         810,439 

         268,764 

         193,959 

           12,987 

                    -   

     1,326,227 

               (910)

             5,880 

           21,889 

           25,718 

             2,000 

                    -   

           54,578 

-2.3%

0.7%

7.5%

11.7%

13.3%

 

4.0%შრომის ანაზღაურება

2019 გეგმა                   2019 ფაქტი              სხვაობა                  %

შრომის ანაზღაურება

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

მედიის ბლოკი

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი

გენ. დირექტ აპარატი

-

1 856 160
1 852 358

6 427 024
6 427 365

3 979 205
3 983 646

2 551 734
2 561 538

2 892 040
2 895 074

11 107 794
11 023 462

2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000
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კონტენტის წარმოება

 მივლინების  ხარჯები  ბლოკის ჭრილში ნაწილდება შემდეგნაირად : 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტენტის წარმოება ოთხი ძირითადი 
წყაროდან ხდებოდა: ახალი ამბები, მედიაწარმოების ბლოკის 
გადაცემები, მექანიკური პროდუქცია და სპორტი.
√  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების ბლოკის საქმიანო-
ბასთან დაკავშირებულმა  2019 წლის ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  
12,545,061 ლარი. 
√  მედიაწარმოების მიმართულების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა  
7,963,831 ლარი.
√  მექანიკური პროდუქციის შესყიდვასთან და გახმოვანებასთან 
დაკავშირებულმა ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  2,163,375 ათასი 
ლარი. 
√  სპორტული ლიცენზიების შესყიდვის, აგრეთვე სპორტის მიმართუ-
ლების სხვა ხარჯების დაფინანსებისთვის 2019 წელს  4,607,604 ლარი 
დაიხარჯა.
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რას შეეხება პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით რესურსების 
გადანაწილებას, იგი შემდეგნაირად გამოიყურება:

2018 წლის განმავლობაში „კონტენტის“ შექმნასთან დაკავშირებულმა 
ხარჯმა ჯამში შეადგინა  23 მლნ 530 ათასი ლარი. დეტალური სურათი 
იხილეთ წარმოდგენილ ცხრილში:

მიმართულება 

 ახალი ამბები 

 მედიაწარმოება 

 მექანიკური პროდუქცია 

 სპორტული კონტენტი

            12,545,061 

              7,963,831 

              2,163,375 

              4,607,604 

            27,279,871 ჯამი

 ხარჯი
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კაპიტალური ხარჯები

ლიცენზიები 

შესყიდვები 

ტექნიკური გადაიარაღების გეგმაზე 2019 წლის განმავლობაში გაწე-
ულმა ხარჯებმა შეადგინა  3,352,246 ლარი. ტექნიკური გადაიარაღების 
გეგმის ძირითადი ხარჯები გაწეულ იქნა სტუდიური განათების მოწყობის, 
ეკრანებისა და მულტიმედიური მოწყობილობის სისტემების შესყიდვასა 
და კომპიუტერების შეძენაზე. 
სტუდიური დეკორაციების მოწყობაზე გაწეულმა ხარჯმა 2019 წლის 
განმავლობაში შეადგინა 251,417 ლარი. 
ახალი შენობის დაპროექტების ხარჯმა შეადგინა 177,596 ლარი. 
სარემონტო სამუშაოებზე გაწეულ იქნა 60, 356 ლარი. 

2019 წლის განმავლობაში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
ლიცენზიების შესყიდვა/მომსახურებაზე გაწეულ იქნა შემდეგი სახის 
საკასო ხარჯები:

2019 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესყიდვებს ორი წყაროდან 
ახორციელებდა: საბიუჯეტო სახსრები და საკუთარი სახსრები.
ჯამში წლის განმავლობაში დაიდო 7 325 492 ლარის ღირებულების 905 
კონტრაქტი.

EURO 2020

FIBA

Rugby  მსოფლიო ჩემპიონატი

რაგბი (ტესტმატჩები)

Olympics 2020

FIFA2022

Minsk 2019 (ევროპული თამაშები)

            1,846,228 

               588,836 

               497,867 

               150,000 

               234,534 

               438,649 

                   6,242 
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ტენდერის ტიპების მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულებები 
შემდეგნაირად ნაწილდება:

დაფინანსების წყაროების და ტენდერების ტიპების მიხედვით შესყი-
დვების მიმართულებით შემდეგი სურათი იხატება:

გადაუდებელი აუცილებლობა

გამარტივებული შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

გამარტივებული შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი

2

58

38

21

779

7

905

110,742

2,391,701

1,730,988

225,706

272,842

2,593,513

7,325,492

სახელმწიფო ხაზინა

სახელმწიფო ხაზინა

სახელმწიფო ხაზინა

სახელმწიფო ხაზინა

საკუთარი სახსრები

საკუთარი სახსრები

ჯამი

ხელშეკრულებების
რაოდენობა

ხელშეკრულებების
ღირებულება

 (ლარი)

დაფინანსების
წყარო

შესყიდვის ტიპი

კონსოლიდირებული
ტენდერი 3%

გამარტივებული
შესყიდვა 36 %

გადაუდებელი
აუცილებლობა 2%

ელექტრონული
ტენდერი 59%

შესყიდვების განაწილება ტიპის მიხედვით
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როგორც დიაგრამიდან ჩანს, განხორციელებული შესყიდვების 
59% მოდის ელექტრონულ ტენდერებზე, 36% არის გამარტივებული 
შესყიდვები, რომელიც ძირითადად მოიცავს ექსკლუზიური საქონლის 
და მომსახურების შეძენას, კერძოდ, გამარტივებული შესყიდვით 
დადებული 2 664 543 ლარის კონტრაქტებიდან, 1 764 058 ლარი არის 
ტელერადიოცენტრის მომსახურების თანხა, 264 000 ლარი არის 
სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტისგან“ დაცვის მომსახურების 
შესყიდვა, ასევე აქ შედის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის 
შესყიდვები, ასევე ინტერნეტის და სატელეკომუნიკაციო შესყიდვები. 
დარჩენილი თანხა კი შეადგენს 5000 ლარამდე შესყიდვებს, რომელზეც 
ელექტრონული ტენდერის წესები არ ვრცელდება.
შესყიდვების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართი N2.

კომერციული სახსრები

2019 წლის კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა მაუწყე-
ბელმა 2,953,038 ლარი მიიღო. სპონსორობა და სარეკლამო 
საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1,420,479 ლარი.  
საიჯარო  შემოსავალმა  შეადგინა  402,143  ლარი.

რეკლამა და სპონსორობა შემოსავლები 

 იჯარიდან შემოსავალი 

დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი

უძრავი ქონების რეალიზაცია

 სხვადასხვა შემოსავალი

1,420,479

402,143

698,367

246,956

185,093

2,953,038ჯამი

2019 წ. კომერციული შემოსავლები 
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კომერციული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები წყაროების 
მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება:

რაც შეეხება უშუალოდ სარეკლამო და სასპონსორო შემოსავლებს, 2019 
წელს მაუწყებელმა ამ მიმართულებით გააფორმა შემდეგი მოცულობის 
კონტრაქტები:

სპონსორობა ლარში

სპონსორობა დოლარში

რეკლამა ლარში

რეკლამა დოლარში

პლეისმენტი ლარში

პლეისმენტი დოლარში

                   1,124,006 

                       95,500 

                      267,456 

                         5,187 

                      107,207 

                         1,125 

კომერციული შემოსავალი

48%24%

14%

8%
6%

რეკლამა და სპონსორობა შემოსავლები იჯარიდან შემოსავალი

უძრავი ქონების რელიზაცია

სხვადასხვა შემოსავალი

დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი
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გარდა ამისა, ადგილი ჰქონდა საბარტერო კონტრაქტების გაფორმებას 
შემდეგი მოცულობებით:

კონტრაქტები გადაცემების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

2019   წლის   დასაწყისში  კომერციული   სახსრებიდან   აკუმულირებული 
ნაშთი შეადგენდა 1,071,391 ლარს. წლის განმავლობაში განხორცი-
ელებული ოპერაციების შედეგად წლის ბოლოს  საკასო ნაშთმა შეადგი-
ნა 1,831,262 ლარი. 
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2019 წლის განმავლობაში 
გაწეული ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ 
დანართი N1.

სპონსორობა ბარტერი ლარში

რეკლამა ბარტერი ლარში

პლეისმენტი ბარტერი ლარში

                       11,800 

                       40,310 

                      232,850 

საქართველოს ვარსკვლავი 

მასტერშეფი 

კაცები

რა? სად? როდის?

იდეალური დედა

სპორტი

მარტივი ლოგიკა

ნაშუადღევს

წიგნების თარო სტუდენტური

აკუსტიკა

ახალი დღე

ღამის შოუ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

           149,450 

           190,500 

                    -   

                    -   

               2,500 

           686,087 

             25,000 

             16,000 

               3,750 

             50,719 

 

 

 

         1,124,006

                  -   

                  -   

           57,500 

           38,000 

                  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

           95,500 ჯამი

სპონსორობა
ლარი

სპონსორობა
დოლარი

                  -   

                  -   

                  -   

             1,125 

                  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

             1,125 

პლეისმენტი
დოლარი

                  -   

             4,930 

                  -   

                  -   

             1,500 

 

 

           31,500 

 

 

 

           69,277 

 

         107,207 

პლეისმენტი
ლარი

           22,500 

             8,000 

                  -   

                  -   

                  -   

 

           11,800 

 

 

 

 

 

 

           42,300 

                 -   

            1,475 

                 -   

                 -   

                 -   

 

 

            7,660 

            6,120 

 

           14,380 

            2,000 

            7,200 

           38,835 

ბარტერი 
სპონსორობა

ლარი

პლეისმენტი
ბარტერ

ლარი

გადაცემები 
(გარე სტუდიები 50%)

საშობაო შოუ დათუნა 
ალადაშვილთან ერთად



დანართი #1
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დანართი N1

 ჯამი 

ანგარიშის დასახელება  საერთ.ანგარიში 

  

სამეურვეო საბჭო                678,559 

                         -   

ბორდის წევრების ჰონორარი                494,700 

სხვა ხარჯი                183,859 

აპარატის ხელფასი                143,142 

მივლინება                    7,881 

საკონსულტაციო ხარჯი სამ.                  30,941 

შესყიდვები სამ.                    1,894 

გენ. დირექტორის აპარატი და დაქვემდებარებული სამსახურები             4,164,358 

  

გენერალური დირექტორის აპარატი                315,200 

ადამიანური რესურსები მართვის სამსახური                113,464 

იურიდიული სამსახური                249,699 

არქივი                651,869 

მივლინება                    9,268 

წარმომადგენლობითი ხარჯი დირ.                    6,988 

რადიო გადაცემები                833,870 

შრომის ანაზღაურება                830,318 

მივლინება                    3,552 

შესყიდვები                         -   

ტელეფილმების წარმოება             1,984,001 

ტელეფილმები                193,580 

სტუდია ეპოქა                206,768 

შრ.ანაზღაურება                185,800 

მივლინება                  20,888 

შესყიდვები ეპო.                         80 

საბჭოთა საქართველო - კრიმინალური ქრონიკა                101,600 

შრ.ანაზღაურება                  98,000 

მივლინება                    3,440 

შესყიდვები კრიმ.                       160 

პროექტი “ინტერაქტივი”                    1,295 

შრ.ანაზღაურება                    1,295 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

პროექტი “სტოქსი”                  93,655 

შრ.ანაზღაურება                  91,025 

მივლინება                    2,630 

შესყიდვები                         -   

 პროექტი დებიუტი                  64,337 

შრ.ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები დებ                  64,337 

პრესა და ერი                         -   
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ბერიტაშვილი                  34,200 

ბზვანელი                  41,165 

იდეების ბანკი                110,668 

კვლევა                    3,750 

სერიალი “იდეალური დედა”             1,039,859 

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები დედა             1,039,859 

პროექტი “პოლკოვნიკის დახეული წერილები”                  93,124 

შრომის ანაზღაურება                  86,425 

მივლინება                       300 

შესყიდვები წერილ.                    6,399 

ახალი და მიმდინარე ამბები           12,545,061 

  

შრომის ანაზღაურება                395,243 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

ახალი ამბები             8,711,622 

შრომის ანაზღაურება             7,455,325 

ცენტრალური მართვის აპარატი               172,952 

რადარული მართვის აპარატი               201,444 

წარმოების და ტექ.უზრუნველყოფის ჯგ.მოამბე            3,314,711 

სოციალური მედიის ჯგ                 22,500 

ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების აპარატი                 25,552 

პოლიტიკის მიმართულების ჯგ               455,925 

საერთაშორისო მოვლენების მიმართ. ჯგ               260,253 

სოც. მოვლენების მიმართ. ჯგ               152,343 

კრიმინალის და სამართლის მიმართ ჯგ               140,936 

ეკონომიკის მიმართ. ჯგ               106,031 

კულტურის მიმართ ჯგ               161,801 

სპორტული მიმართ ჯგ               467,298 

მულტიფუნქციური კორესპოდენტების ჯგ               321,320 

პროექტების ადმინისტრირების სამუშაო ჯგ                         -   

მედია პროდუქციის წამოების აპარატი                 34,375 

ტელეპროდუქციის წარმ. ჯგ               555,347 

რეგიონული ამბების ჯგ               227,941 

რადიო წარმოების ჯგ               154,233 

ონლაინ მედია პროდუქციის წარმ ჯგ               582,908 

ონლაინ მედია ნაც ჯგ                         -   

რადიო პროდუქციის წარმოების ჯგუფი                         -   

უცხოენოვანი ჯგუფი                 97,455 

მივლინება                641,056 

სიგნალის გადმოგორება                    2,233 

უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები                460,944 

შესყიდვები ახალ.                148,883 

ეგზითპოლები                         -   

სპეციალური სიუჟეტის მომზ.                    3,180 

42 პარალელი                236,276 

შრ.ანაზღაურება                217,714 
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მივლინება                  18,562 

შესყიდვები                         -   

 გადაცემა აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად                132,511 

შრ.ანაზღაურება                132,511 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

გამომძიებელი რეპორტიორი                191,919 

შრ.ანაზღაურება                186,744 

მივლინება                    5,175 

შესყიდვები                         -   

პროექტი  მედიის მონიტორინგი და ანალიზი                  47,703 

შრ.ანაზღაურება                  47,703 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

პროექტი “საზოგადოებრივ-პოლიტ. გადაცემების კვლევა”                    4,500 

შრ.ანაზღაურება                    4,500 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

ახალი კვირა                843,086 

შრ.ანაზღაურება                739,746 

მივლინება                103,101 

შესყიდვები კვირ.                       239 

პროექტი “კვირის ინტერვიუ”                124,078 

შრ.ანაზღაურება                124,078 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

გადაცემა “ნაშუადღევს”                901,170 

შრ.ანაზღაურება                852,843 

მივლინება                  37,025 

შესყიდვები შუა                  11,302 

პროექტი “მრავალფეროვნება”                454,428 

შრომის ანაზღაურება                452,633 

მივლინება                    1,795 

შესყიდვები მრავ                         -   

ანალიტიკური სამსახური                237,319 

შრ.ანაზღაურება                237,319 

გადაცემა თავისუფალი ხედვა                         -   

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

გადაცემა ახალი თაობა                         -   

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

ახალი ამბების რადიო პლატფორმა                205,164 

შრომის ანაზღაურება                205,164 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

გადაცემა ტაიმაუტი                  60,041 
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შრომის ანაზღაურება                  56,306 

მივლინება                    3,725 

შესყიდვები ტაიმ.                         10 

მედია             9,104,681 

  

შრ.ანაზღაურება             2,290,112 

დირექტორის აპარატი               283,776 

ტელე-რადიო პროდუქციის დაგეგმვისა და პროგრამირების ჯგუფი               101,311 

ონლაინ მედიის სამსახური               105,711 

სოციალური მედიის ჯგ                 61,525 

ვებ დეველოპმენტის ჯგ                 43,227 

ტექნ. უზრუნველყოფის ჯგ               302,176 

მზა პროდუქციის შერჩევის ჯგ                 93,900 

თარგმნა გახმოვანების ჯგ               427,990 

მარკეტინგის სამსახური                         -   

მარკეტინგის ჯგ               232,494 

კვლევის და ანალიტიკის ჯგ                 78,925 

ვიზუალური გაფორემების ჯგ               559,077 

მივლინება                138,113 

შესყიდვები                         -   

მექანიკური პროდუქცია             1,735,385 

სერიალი             1,421,312 

კინო                  87,570 

დოკუმენტური ფილმები                171,454 

ანიმაცია                    5,649 

მუსიკალური პროდუქცია                  24,383 

ქართული ფილმები                  25,017 

სპორტული მიმართულება             4,140,306 

სიგნალები და სპორტული სააგენტოები                377,950 

სპორტთან დაკავშირებული სიგნალის გადმოგორება                295,432 

SNTV (Sport News Reporting Licence)                   82,518 

ლიცენზიები             3,762,356 

EURO 2020

UEFA/FIFA

FIBA

Rugby  მსოფლიო ჩემპიონატი

რაგბი (ტესტმატჩები)

Olympics 2020

FIFA2022

Minsk 2019 (ევროპული თამაშობები)

მარკეტინგი                147,958 

კველევები                  48,900 

ბრენდირება                  27,542 

პრომოუშენი                  10,222 

ღონისძიებები                  61,294 

ონლაინ მედია                  59,034 

ონლაინ მედიის სხვადასხვა შესყიდვები                  39,610 

სოციალური მედიის კამპანიები                  14,776 
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ახალი მულტიმედიური პლატფორმები                    4,647 

ტელეჟურნალები                102,019 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ე.ჟ. “პოლიტეა”                         -   

სამხედრო-პატრიოტული ალმანახი “სპა”                         -   

ლიტერატურული ჟურნალი “ელექტროლიტი”                  42,019 

პროექტი “საინტერესო ადამიანები”                  60,000 

ევროვიზია                432,373 

შრომის ანაზღაურება                159,603 

მივლინება                130,651 

შესყიდვები ევრ.                142,118 

საბავშვო ევროვიზია                  59,381 

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება ევრო                         -   

შესყიდვები ევრო                  59,381 

მედია წარმოება             7,963,831 

  

შრომის ანაზღაურება                498,320 

დირექტორის აპარატი               162,981 

პროექტების განვითარების სამს               223,794 

პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის ჯგ               111,545 

მივლინება                  11,679 

შესყიდვები                         -   

სატელევიზიო გადაცემები             7,453,832 

პროექტი აკუსტიკა (ნაცნ. მელოდიები)                416,016 

შრომის ანაზღაურება                398,254 

მივლინება                  10,350 

შესყიდვები მელ                    7,413 

კულინარული შოუ მასტერშეფი             1,479,477 

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები მასტ.             1,479,477 

ილუზიონი                  28,906 

შრომის ანაზღაურება                  28,906 

მივლინება                         -   

შესყიდვები                         -   

პირადი ექიმი-მარი მალაზონია                215,740 

შრომის ანაზღაურება                206,950 

მივლინება                    8,790 

შესყიდვები                         -   

საბავშვო მუსიკალური შოუ რანინა                390,172 

შრომის ანაზღაურება                317,167 

მივლინება                       955 

შესყიდვები რან                  72,050 

რეალური სივრცე                361,427 

შრომის ანაზღაურება                351,500 

მივლინება                    9,500 

შესყიდვები რეალ.                       427 

ფერმა                190,378 

შრომის ანაზღაურება                151,358 
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მივლინება                  39,020 

შესყიდვები                         -   

მარტივი ლოგიკა                434,959 

შრომის ანაზღაურება                182,093 

მივლინება                         -   

შესყიდვები მარ                252,866 

წიგნების თარო                450,756 

შრომის ანაზღაურება                284,441 

მივლინება                  47,455 

შესყიდვები წიგ                118,860 

ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი                381,773 

შრომის ანაზღაურება                245,175 

მივლინება                  28,705 

შესყიდვები ხარ                107,893 

ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ                154,596 

შრომის ანაზღაურება                134,110 

მივლინება                  20,290 

შესყიდვები ჰოპ.                       196 

პროექტი “მათემატიკა”                  24,750 

შრომის ანაზღაურება                  24,750 

მივლინება                         -   

შესყიდვები მათ                         -   

გადაცემა ახალი დღე                825,509 

შრომის ანაზღაურება                807,971 

მივლინება                  15,185 

შესყიდვები დილ                    2,353 

კაცების შოუ                275,000 

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები კაც.                275,000 

პროექტი საქართველოს ვარსკვლავი             1,100,475 

შრომის ანაზღაურება                    4,167 

მივლინება                         -   

შესყიდვები ვარსკ.             1,096,308 

რა, სად, როდის?                255,708 

შრომის ანაზღაურება                         -   

მივლინება                         -   

შესყიდვები რა სად                255,708 

ღამის შოუ                347,217 

შრომის ანაზღაურება                231,472 

მივლინება                    2,030 

შესყიდვები ღამის.                113,716 

წიგნების თარო სტუდენტური                  56,438 

შრომის ანაზღაურება                  56,438 

მივლინება                         -   

შესყიდვები  

დოსიე                       760 

შრომის ანაზღაურება                       760 

მივლინება                         -   
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შესყიდვები                         -   

მუსიკის თორმეტი მოციქული                  16,500 

შრომის ანაზღაურება                  16,500 

მივლინება                         -   

შესყიდვები მოც.                         -   

ახალი წლის პროექტი                  47,277 

შრომის ანაზღაურება                  38,875 

მივლინება                         -   

შესყიდვები ახალიწ.                    8,402 

წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა           13,874,295 

  

შრომის ანაზღაურება             6,427,024 

დირექტორის აპარატი               295,225 

გავრცელების უზრუნველყოფის სამს                 68,605 

საერთაშორის ჩართვების ჯგ                 20,458 

შიდა და გარე სიგნალების მომსახურე ჯგ               207,209 

მონიტორინგის სამსახური                         -   

ინფორმაციული ტექნ. სამს               411,400 

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამს                 55,800 

დაგეგმარების ჯგ                 77,814 

მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ჯგ               556,151 

კამერების პარკი                 60,125 

სარემონტო ჯგ                 47,076 

სტუდიების ჯგ               232,497 

ტელე ცენტრალური სააპარატოს ჯგ                 78,438 

რადიოს ტექნ უზრუნველყოფის ჯგ               114,730 

ენერგეტიკის სამუშაო ჯგ               226,860 

წარმოების უზრ. სამსახური                         -   

წარმოების დაგეგმარების & კონტროლის ჯგ               226,602 

ოპერატორების ჯგ            1,111,097 

ხმის რეჟისორები ჯგ               511,483 

მემონტაჟეთა და გრაფიკოსთა ჯგ               593,792 

ვიზაშის და სტილისტების ჯგ               180,247 

გამნათებლების ჯგ               309,407 

საეთერო ჯგ               373,975 

ცენტრალური საეთეროს ჯგ               325,993 

სამხატრო-სადადგმო ჯგ               342,039 

მივლინება                  12,987 

შესყიდვები                         -   

ვებმაუწყებლობა და სტრიმინგი                192,072 

Expert Solutions Georgia                192,072 

ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება)              1,700,000 

სატელიტის მომსახურება                390,363 

AZECOSMOS                  93,648 

EUTELSAT                191,390 

AZECOSMOS (მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმეტნი)                105,325 

ტექნიკის და სხვა შესყიდვები             3,819,291 

ტექნიკური გადაიარაღების გეგმა             3,352,246 
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პროგრამული უზრუნველყოფა                  23,575 

ლიცენზირებული ანტივირუსული სისტემა                  41,945 

სტუდიის დეკორაცია                251,417 

ვიზაჟის მასალა (კოსმ. პროდუქტი)                  28,667 

სამკერვალოს აპარატურა/ინვენტარი                         -   

გარდერობი                    8,690 

სარეცხი საშუალებები                         -   

Xpression ლიცენზია                         -   

ელექტრო მოწყობილობები                    2,334 

ელემენტები                  24,249 

ინტერნეტ მომსახურება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით                  35,093 

სილქნეტი (სილქ ტივი)                    5,137 

ნიუსის ფლეშ ბარათები  ვიდეოკამერებისთვის                         -   

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები  (ჭებში გატარება)                  45,938 

ტექნიკის იჯარა             1,042,986 

პტს                488,834 

გახმოვანება                108,585 

უწყვეტი კვების წყარო                  34,620 

ეკრანების იჯარა                152,090 

განათება                258,857 

სხვა ტექნიკური ხარჯი                289,572 

ფინანსები და ადმინისტრაცია             3,891,321 

  

შრომის ანაზღაურება             1,856,160 

ბლოკის დირექტორის აპარატი               132,550 

ფინანსური ანალიზისა და ფინანსური აღრიცხვის სამს                 46,700 

ბუღალტრული აღრიცხვის ჯგუფი               181,817 

ფინანსური ანალიზის,ბიუჯეტირების და რეპორტინგის ჯგუფი                 94,966 

შესყიდვების სამს               199,340 

ადმინისტრაცია               186,386 

საწყობი                 62,650 

ტელეკომუნიკაციის ჯგ                 31,210 

სარემონტო ჯგ               104,933 

ვენტილაციის ჯგ                 94,058 

ავტოპარკი               721,551 

წარმომადგენლობითი ხარჯი                  28,080 

მივლინება                         -   

ახალი შენობის დაპროექტება                177,596 

საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება                         -   

რეგიონული ოფისის მშენებლობა (ბათუმი)                         -   

 კომუნალური ხარჯები                640,981 

წყალი                  54,518 

ელ. ენერგია                427,933 

გაზი                  30,685 

 დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენების გატანა                127,845 
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ტრანსპორტი                480,169 

ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი                147,724 

ტრანსპორტის შეკეთება (მომსახურება)/სათად. ნაწილები                  92,007 

საბურავები                   18,480 

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა                  26,149 

GPS                    7,113 

ტექ. დათვალიერება                    2,235 

პარკირების გადასახადი                    1,740 

საწვავ-საპოხი მასალები                332,446 

ბენზინი                260,125 

დიზელი                  72,321 

ზეთი+ფილტრები                         -   

ავტოპარკის განახლება                         -   

კავშირგაბმულობა                166,264 

მობილური- კორპორატიული                158,527 

ქალაქის ტელეფონი                         -   

112-ის მომსახურება                    7,737 

შენობა-ნაგებობების დაცვა                239,025 

საფოსტო მომსახურება                    3,923 

საოფისე  მასალები                  51,271 

ავეჯი და საოფისე ინვენტარი                  32,053 

საკანცელარიო საქონელი                  15,223 

კარტრიჯები, საბეჭდი მასალები                    3,995 

საკაბელო ტელევიზია                         -   

წიგნების აკინძვა                    1,344 

ჯანმრთელობის დაზღვევა                  59,007 

სარემონტო სამუშაოები                  60,356 

გამაგრილებელი & სავენტილაციო სისტემები                  11,739 

საიდენტიფიკაციო საშვები                    4,585 

სატვირთო მანქანის დაქირავება, ტვირთის გადაზიდვა                    3,393 

მუშახელი მომსახურება                    3,190 

სამეურნეო საქონელი                  36,904 

სამშენებლო მასალები                       238 

ლიფტის და სხვა ტექ. დათვალიერება                    3,540 

საოფისე ელ. ტექნიკა                    5,322 

საკონსულტაციო მომსახურება                    1,109 

ჟურნალ-გაზეთები                    5,010 

საარქივო მომსახურება                    1,314 

თარგმნა, ნოტარიუსი და სხვა                    9,263 

სახელმწიფო ბაჟი                  32,852 

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი                    8,686 

გადასახდელები             2,888,356 

ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 2017 წლის საწევროს ხარჯი                540,285 

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)             1,735,000 

ქონების გადასახადი                  11,742 

მიწის გადასახადი                  16,714 

მოგების გადასახადი                       996 

საავტორო უფლებები                132,000 

26 მაისის ხარჯი                    2,705 
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ფილმის რეალიზაც. ავტორის წილი                         -   

უარყოფითი საკურსო სხვაობა                         -   

სესხის მომსახურება                383,035 

საპენსიო ფონდის ანარიცხები                         -   

საპენსიო ფონდიდან უკან დაბრუნება                  (1,249)

მიზმობრივი გრანტების ხარჯვა                  39,091 

სხვა მიმდინარე დავალიანება                  67,129 

ჯამი:           55,110,462 



დანართი #2
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დანართი 2 - შესყიდვები

№ დაფინანსების 
წყარო

შესყიდვის 
საშუალება

შესყიდვის დანაყოფის 
დასახელება

ხელშეკრულების 
ჯამური 

ღირებულება

მიმწოდებლის   
დასახელება

მიმწოდებლის 
საიდენტიფიკაციო 

კოდი

1
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 21,400.00 ფ.პ. დავით 

დევდარიანი 01021015484

2
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 100,000.00 შპს 

“ავტოსერვისცენტრი+” 200243441

3
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 61,900.00 შპს “ლოკოკინა” 424252873

4
სახელმწიფო 
ხაზინა

გადაუდებელი 
აუცილებლობა დეკორაციული სამუშაოები 30,154.55 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

5
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 71,410.00 შპს “2 დუ სტუდიო” 404390949

6
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ტექსტის დამუშავება 500.00 ფ.პ. მარიამ ქვათაძე 01019064282

7
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი ელემენტები 19,950.00 შპს “ზახარ” 202061053

8
სახელმწიფო 
ხაზინა

გადაუდებელი 
აუცილებლობა დეკორაციული სამუშაოები 80,587.75 შპს “თი სი ეიჩ” 405282741

9
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
39,885.00 შპს “იუ-ჯი-თი” 204892964

10
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
44,566.50 შპს “იუ-ჯი-თი” 204892964

11
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 222.00 შპს “გიგანი” 432543205

12
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

შენობების ხელოვნური 
და ბუნებრივი განათების 

უზრუნველყოფა
140,000.00 შპს “ლაიტ კომ” 405137203

13
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 17,995.00 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

14
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

ადმინისტრაციული 
მომსახურება 500.00

სსიპ “საქართველოს 
შსს მომსახურების 

სააგენტო”
205190513

15
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 1,764.00 შპს “ტენდერი 123” 405021523

16
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი საჩუქრები და ჯილდოები 61,578.00 შპს “ვესტა” 202159788

17
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 50,430.00 შპს “Geovoice” 406046844

18
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

ფარდების კარნიზები და 
დამჭერები 105.00 შპს “ლიზი” 446962369
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19
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპოზიტორების მიერ 
გაწეული მომსახურებები 6,250.00 ფ.პ. თამარ ბაბილუა 42001025152

20
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპოზიტორების მიერ 
გაწეული მომსახურებები 12,500.00 ფ.პ. რომანი გიორგაძე 60002014174

21
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

საოფისე ავეჯი, 
სავარძლები, სკამები 24,594.00 შპს “სავარძელი” 405193348

22
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 8,990.00 შპს “Geovoice” 406046844

23
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

ვიდეოთვალთვალის 
კამერები 10,500.00 შპს “სოფთლაინ 

საქართველო”
404867998

24
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სახურავის გადახურვა 22,149.99 ი.მ. “ლია 

ოთინაშვილი” 01025011217

25
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

რადიოსტუდიების ან 
მოწყობილობების 

მომსახურებები
2,360.00 შპს “ბრავო რექორდს” 404868639

26
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
238.00 შპს “კალდერა” 205141345

27
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპოზიტორების მიერ 
გაწეული მომსახურებები 6,250.00 ფ.პ. ლევან ბაშარული 01020011146

28
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი ბუნებრივი წყალი 4,130.00 შპს “სუფთა წყალი” 205150655

29
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სოციალური 
(სოციოლოგიური) კვლევა 15,000.00 შპს “ტრი მედია 

ინტელიჯენსი” 404480076

30
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სოციალური 
(სოციოლოგიური) კვლევა 25,000.00 შპს “თი-ვი ემ-არ 

საქართველო”
205038966

31
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

ავტოტრანსპორტის 
დაზღვევა 7,015.72

სს “სადაზღვევო 
კომპანია ჯი პი აი 

ჰოლდინგი”
204426674

32
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 8,999.00 შპს “ჯითი ჰოლდინგი” 443859834

33
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

ანტივირუსის პროგრამული 
პაკეტები 41,945.00

საქართველოს 
სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 
კომპიუტერული 

ქსელების ასოციაცია 
გრენა

204931654

34
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 600.00 შპს “კია მოტორს 

ჯორჯია” 236096675

35
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

დოკუმენტების 
დამოწმებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

116.76 ნოტარიუსი მაია 
ბრეგვაძე 01008011492
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36
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი კოსმეტიკური პროდუქტები 24,994.00 შპს “მეიქ აფ ატელიე 

ჯორჯია” 404864018

37
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
61,990.00 შპს “ალტა” 211380691

38
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ტექსტის დამუშავება 625.00 ფ.პ. მარიამ ქვათაძე 01019064282

39
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

გრაფიკული დიზაინის 
შექმნა 1,531.00 ფ.პ. მარიამ ქვათაძე 01019064282

40
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
12,045.00 შპს “იუ-ჯი-თი” 204892964

41
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ავტოტრანსპორტის 
დაზღვევა 20,628.65 სს “სადაზღვევო 

კომპანია ალფა” 204568896

42
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

დოკუმენტების 
დამოწმებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

255.00 ნოტარიუსი მარეხ 
ჩოფიკაშვილი 01004006810

43
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

6,680.00 შპს “თეგეტა 
მოტორსი” 202177205

44
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა მილის/მილისებრი ნაწარმი 273.00 შპს “სტოკი” 206348371

45
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი საბეჭდი ქაღალდი 2,550.00 შპს “პენსან ჯორჯია” 404870760

46
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
8,220.00 შპს “ალტა” 211380691

47
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი ბაზრის კვლევა 8,900.00

ააიპ “სოციალური 
კვლევისა და 

ანალიზის ინსტიტუტი”
204939950

48
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 7,000.00 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

49
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

ტელე- და 
რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 
ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა

83,492.00 შპს “TVC GEORGIA” 404879976

50
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა წიგნის აკინძვა 3,000.00 ი.მ. “იური ყელაურაძე” 01030027223

51
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

ავტოსადგომების 
მომსახურებები 1,100.00

შპს “თბილისის 
სატრანსპორტო 

კომპანია”
202886788

52
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპოზიტორების მიერ 
გაწეული მომსახურებები 2,552.00 ფ.პ. სალომე 

კორკოტაშვილი 01017027653
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53
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 12,899.00 შპს “პატიო-არტ” 205262936

54
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 10,777.00 შპს “ლოკოკინა” 424252873

55
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 7,777.00 შპს “პატიო-არტ” 205262936

56
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა სინთეტიკური ნართი 4,569.40 SCHULZE-BRAKEL D-33034-BRAKEL

57
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

რადიოსტუდიების ან 
მოწყობილობების 

მომსახურებები
2,498.00 შპს “ქართული ფილმი 

- უძრავი ქონება” 201945262

58
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 9,481.00 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

59
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი საბეჭდი ქაღალდი 9,964.00 შპს “პენსან ჯორჯია” 404870760

60
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
2,659.00 შპს “იუ-ჯი-თი” 204892964

61
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ბროშურები 1,200.00 შპს “ვესტა” 202159788

62
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

კერძო საკუთრების იჯარა 
ან ლიზინგი 1,315.00 შპს “ვანილა ივენთი” 404855965

63
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 194.00 შპს “გამომცემლობა 

არტანუჯი” 204952015

64
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 586.50 შპს “გამომცემლობა 

ინტელექტი” 202959101

65
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 1,241.20

შპს “ბაკურ 
სულაკაურის 

გამომცემლობა” 
204931164

66
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
1,204.50 შპს “იუ-ჯი-თი” 204892964

67
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
18,067.50 შპს “იუ-ჯი-თი” 204892964

68
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 170.00 შპს “დაფნა” 206337604

69
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

საინფორმაციო სისტემები 
და სერვერები 34,094.00 შპს “ალტა” 211380691

70
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 43.70 სს “გუდვილი” 206343991

71
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 17.90 სს “გუდვილი” 206343991

72
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 48.55 სს “გუდვილი” 206343991

73
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 3.61 სს “გუდვილი” 206343991
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74
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 2,586.00 შპს “ჯი-თი მოტორს” 206276340

75
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 57.95 სს “გუდვილი” 206343991

76
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა რადიოსადგურები 3,600.00 შპს “რაცია.ჯი” 404532877

77
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 75.82 სს “გუდვილი” 206343991

78
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 43.99 სს “გუდვილი” 206343991

79
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ხმის ჩამწერები 912.00 შპს “მზე” 204971744

80
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი ინტერნეტმომსახურებები 4,992.00 სს “სილქნეტი” 204566978

81
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

920.00 შპს “თეგეტა 
მოტორსი” 202177205

82
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

2,260.00 შპს “თეგეტა 
მოტორსი” 202177205

83
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

3,520.00 შპს “თეგეტა 
მოტორსი” 202177205

84
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

800.00 შპს “თეგეტა 
მოტორსი” 202177205

85
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

2,720.00 შპს “თეგეტა 
მოტორსი” 202177205

86
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 29.38 სს “გუდვილი” 206343991

87
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 13,749.00 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

88
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

დასუფთავება და 
სანიტარიული 
მომსახურება

150,000.00 ი.მ. “ია შეყილაშვილი” 57001008273

89
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი ინტერნეტმომსახურებები 7,290.00 შპს “Georgianairlink” 400081754

90
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 6,999.00 შპს “Geovoice” 406046844
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91
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 25.75 სს “გუდვილი” 206343991

92
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

საგზაო მოძრაობის 
მონიტორინგის 
მომსახურებები

10,615.80 შპს “I GPS 
ოპერატორი” 404920289

93
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სხვადასხვა მომსახურება 34,656.00 შპს “ჯი თი ეს 

ელექტრონიქსი” 205029351

94
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 6.90 სს “გუდვილი” 206343991

95
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

მობილური სატელეფონო 
კავშირის მომსახურებები 30,000.00 შპს “მაგთიკომი” 204876606

96
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

მსოფლიო ქსელის (www) 
გვერდის ჰოსტინგი 270,000.00 შპს “ექსპერტ 

სოლუშენს ჯორჯია” 404462283

97
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 45,937.92 სს “სილქნეტი” 204566978

98
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

საზოგადოებრივი 
სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები
30,000.00 სს “სილქნეტი” 204566978

99
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 600.00 შპს “კრეატორი” 205235618

100
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 45.60 სს “გუდვილი” 206343991

101
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა საშობაო ნაძვის ხე 1,638.00 შპს “სუპერი” 205050905

102
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა დაცვის მომსახურება 264,000.00

შსს სსიპ “დაცვის 
პოლიციის 

დეპარტამენტი”
211350928

103
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 21.27 სს “გუდვილი” 206343991

104
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი სერვერები 19,115.65 შპს “ალტა” 211380691

105
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 100,000.00 შპს “რევორო” 405248405

106
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

2,700.00 შპს “ვესტა” 202159788

107
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 2,812.00 შპს “ჯიბე” 206335223

108
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 10.04 სს “გუდვილი” 206343991

109
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 1,764,058.92 შპს “საქართველოს 

ტელერადიოცენტრი” 203829250
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110
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

პროგრამული 
უზრუნველყოფის 

შემუშავება და 
საკონსულტაციო 
მომსახურებები

18,270.00 ооо ТВ ФОРТ 42163358265

111
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 23.35 სს “გუდვილი” 206343991

112
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა ფინჯნები და მინის ჭიქები 2,600.00 შპს “ვესტა” 202159788

113
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 40.47 სს “გუდვილი” 206343991

114
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 23.08 სს “გუდვილი” 206343991

115
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 15,000.00 შპს “ბიზნეს ჯგუფი 

2010”
208141321

116
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი

იზოლირებული მავთული 
და კაბელი 38,200.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

117
სახელმწიფო 
ხაზინა

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომერციული, 
პროფესიული და 
სპეციალიზებული 

ორგანიზაციების მიერ 
გაწეული მომსახურებები

120,000.00
ააიპ “საქართველოს 

საავტორო უფლებათა 
ასოციაცია”

202065415

118
სახელმწიფო 
ხაზინა

ელექტრონული 
ტენდერი დეკორაციული სამუშაოები 163,000.00 შპს “პატიო-არტ” 205262936

119
სახელმწიფო 
ხაზინა

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

ავტოტრანსპორტის 
დაზღვევა 20,950.58 სს “პსპ დაზღვევა” 204545572

120
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
246.74 შპს “ჯი-ემ-თი 

მთაწმინდა” 203843396

121
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
280.10 შპს “ქართული ღვინის 

კოოპერაცია” 405117369

122
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საოფისე აპარატურის 
ტექნიკური მომსახურება 

და შეკეთება
3,995.00 შპს “ასა” 204423285

123
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 35.40 შპს “ლოგოსი” 204422972

124
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 65.00 შპს “კოპიპრინტ-2000” 205166210

125
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 4,900.00 შპს “არამექს ჯორჯია” 406109955

126
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

2,075,000.00 A-T TRADE MUSIC SIA 50003129941

127
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ავტოსადგომების 
მომსახურებები 1,700.00

შპს “თბილისის 
სატრანსპორტო 

კომპანია”
202886788
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128
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 40.58 სს “გუდვილი” 206343991

129
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
19.60 სს “გუდვილი” 206343991

130
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 55.97 სს “გუდვილი” 206343991

131
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
61.11 სს “გუდვილი” 206343991

132
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 14.34 სს “გუდვილი” 206343991

133
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
20.52 სს “გუდვილი” 206343991

134
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 21.30 სს “გუდვილი” 206343991

135
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 34.02 სს “გუდვილი” 206343991

136
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სარეცხი საშუალებები 4.00 სს “გუდვილი” 206343991

137
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 95.53 სს “გუდვილი” 206343991

138
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.80 სს “გუდვილი” 206343991

139
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 15.18 სს “გუდვილი” 206343991

140
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მინის ჭურჭელი 35.05 სს “გუდვილი” 206343991

141
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 37.43 სს “გუდვილი” 206343991

142
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 4.78 სს “გუდვილი” 206343991

143
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.80 სს “გუდვილი” 206343991

144
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 19.85 სს “გუდვილი” 206343991

145
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 110.00 შპს “პრინტ ვიჟენ” 404503872

146
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფინჯნები და მინის ჭიქები 5.90 შპს “სუპერი” 205050905

147
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შემაერთებელი კაბელები 94.90 შპს “ტელკო სისტემს” 205203279
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148
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 31.39 სს “გუდვილი” 206343991

149
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 5.94 სს “გუდვილი” 206343991

150
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 345.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

151
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 49.93 სს “გუდვილი” 206343991

152
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 9.75 სს “გუდვილი” 206343991

153
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 456.00 შპს “ფორმატი” 204872575

154
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კეპები 150.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

155
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
21.50 შპს “თმგრუპ” 204559931

156
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სანტექნიკური 
მოწყობილობების 

ონკანები, სარქველები/
ვენტილები

432.39 შპს “ბრიკო კავკასუს” 405067494

157
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სარეცხი საშუალებები 473.70 შპს “ეკოლარი” 401951955

158
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის 
საშუალებები 80.00 შპს “ეკოლარი” 401951955

159
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ლიფტების ტექნიკური 
მომსახურება 1,650.00 შპს “Vertical Technol-

ogy” 404891140

160
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 37.93 სს “გუდვილი” 206343991

161
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
10.78 სს “გუდვილი” 206343991

162
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ანტენიდან სიგნალების 
გამანაწილებელი 
მოწყობილობები

800.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

163
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 42.79 სს “გუდვილი” 206343991

164
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.25 სს “გუდვილი” 206343991

165
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 7.40 სს “გუდვილი” 206343991

166
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პერსონალის 
დაქირავებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

300.00 შპს “ჯობს.გე” 205035282

167
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საქონლის შესაფუთი 
ტომრები 33.00 შპს “იმპორტ ლაინი” 400133672



136

168
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ღრუბლები 80.00 შპს “იმპორტ ლაინი” 400133672

169
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოვანი ლენტები 47.50 შპს “იმპორტ ლაინი” 400133672

170
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 37.50 შპს “იმპორტ ლაინი” 400133672

171
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფინჯნები და მინის ჭიქები 53.10 შპს “სუპერი” 205050905

172
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შეფუთვის მომსახურება 126.00 შპს “თბილისი 

მარკეტინგი” 406077604

173
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტექსტილის ნართი და 
ძაფი 70.00 შპს “იმპორტ ლაინი” 400133672

174
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კვების ქსელური წყაროები 420.00 შპს “ვი-ტაკ ჯორჯია” 405131977

175
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 46.28 სს “გუდვილი” 206343991

176
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 44.54 სს “გუდვილი” 206343991

177
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
10.78 სს “გუდვილი” 206343991

178
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამუშაო ხელთათმანები 10.60 სს “გუდვილი” 206343991

179
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილები 132.00 შპს “ერქ ტექსტილი 

გეორგია” 202337015

180
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საავტომობილო 
ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები
1,500.00

შპს “რუსთავის 
ტექ. ინსპექტირების 

ცენტრი”
404545060

181
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 726.90 შპს “გამომცემლობა 

წიგნები ბათუმში” 445450271

182
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინერტული გაზები(აირები) 315.00 შპს “სტოკი” 206348371

183
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გამაგრილებელი 
და სავენტილაციო 
მოწყობილობები

71.28 შპს “სტოკი” 206348371

184
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 1,004.05 შპს “გამომცემლობა 

დიოგენე” 204876090

185
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სასტუმროს მომსახურება 4,366.00 შპს “ჯორჯიან ჰოტელ 

მენეჯმენტი” 404385722

186
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატელეკომუნიკაციო 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
34.00 შპს “ომეგა” 211334830

187
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დამტენი მოწყობილობები 192.00 შპს “ომეგა” 211334830
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188
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საარქივო მომსახურებები 1,000.00 სსიპ “საქართველოს 

ეროვნული არქივი” 211358957

189
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

710.00 შპს “ნიკა” 401946515

190
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 26.60 სს “გუდვილი” 206343991

191
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 42.01 სს “გუდვილი” 206343991

192
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
8.88 სს “გუდვილი” 206343991

193
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 15.97 სს “გუდვილი” 206343991

194
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

490.00 შპს “ნიკა” 401946515

195
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ფანჯრები, კარები და 
მათთან დაკავშირებული 

საგნები
300.00 შპს “გეორგინა” 202192509

196
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
4,909.50 შპს “ნიუ ლამ ჯორჯია” 400009637

197
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მუშახელის მომსახურება 
შინამეურნებისთვის 2,500.00 ფ.პ. გიორგი ჩაჩანიძე 01008033798

198
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

შენობა-ნაგებობების 
სანიტარიული 
მომსახურებები

2,000.00 შპს “სანიტარული 
სერვისი” 202462110

199
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 99.00 შპს “Spanish Retail 

Georgia” 404404774

200
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ტანსაცმელი 29.00 შპს “Spanish Retail 

Georgia” 404404774

201
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ტანსაცმელი 129.00 შპს “Retail Group 

Georgia” 404399236

202
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 249.00 შპს “Retail Group 

Georgia” 404399236

203
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფოტომომსახურებები 24.00 შპს “ბენე” 203850877

204
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა უალკოჰოლო სასმელები 1,800.00 შპს “აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი” 404888528

205
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა უალკოჰოლო სასმელები 400.00 შპს “სუფთა წყალი” 205150655

206
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საშვები 616.61 შპს “ქარდპრო” 404882392
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207
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ყავა, ჩაი და მონათესავე 
პროდუქტები 574.78 შპს “ჯიბე” 206335223

208
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ყავა, ჩაი და მონათესავე 
პროდუქტები 340.80 შპს “ჯიბე” 206335223

209
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 88.00 შპს “ვესტა” 202159788

210
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილის ბეჯები 20.00 შპს “ვესტა” 202159788

211
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამკაულები 37.50 შპს “ვესტა” 202159788

212
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 50.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

213
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილის ბეჯები 80.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

214
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
250.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

215
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პროექტის შედგენასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები, 

სამშენებლო სფეროს 
გარდა

2,596.00 შპს “ფორესთ 
კომპანი” 200272196

216
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავები და პიგმენტები 145.85 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

217
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავი ფუნჯები 68.10 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

218
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოები 40.85 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

219
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
23.50 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

220
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამუშაო ხელთათმანები 2.40 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

221
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 56.79 სს “გუდვილი” 206343991

222
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 27.48 სს “გუდვილი” 206343991

223
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
13.52 სს “გუდვილი” 206343991

224
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
804.76 შპს “ჯი-ემ-თი 

მთაწმინდა” 203843396

225
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
1,180.40 შპს “წისქვილი ჯგუფი” 202200778

226
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბლოკნოტები 132.00 შპს “ვესტა” 202159788
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227
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

105.00 შპს “ვესტა” 202159788

228
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 100.00 სს “გუდვილი” 206343991

229
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საბეჭდი ქაღალდი 20.00 შპს “ვესტა” 202159788

230
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 169.00 შპს “ბადაგი” 404907222

231
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ურიკები 900.00 შპს “ფორკლიფტ 

სერვის ჯორჯია” 400105373

232
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 500.00 ი.მ. “მზია თეთრაძე” 01012019318

233
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 110.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

234
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ტანსაცმელი 250.00 ი.მ. “მზია თეთრაძე” 01012019318

235
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 82.53 სს “გუდვილი” 206343991

236
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 32.17 სს “გუდვილი” 206343991

237
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
5.40 სს “გუდვილი” 206343991

238
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
240.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

239
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სარეცხი საშუალებები 360.00 შპს “ეკოლაინი” 204445145

240
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინერტული გაზები(აირები) 40.00 ი.მ. “ზვიად მაისურაძე” 01010019549

241
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ტანსაცმელი 360.00 შპს “Fashion Retail 

Georgia” 404404809

242
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 175.20 შპს “Fashion Retail 

Georgia” 404404809

243
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 35.00

ააიპ “მშენებლობის 
შემფასებელთა 

კავშირი”
205004243

244
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 75.52 სს “გუდვილი” 206343991

245
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 44.10 სს “გუდვილი” 206343991

246
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 7.35 სს “გუდვილი” 206343991
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247
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
5.40 სს “გუდვილი” 206343991

248
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
714.00 შპს “ალტა” 211380691

249
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ჟალუზები 1,222.90 შპს “viva-jaluzi” 406095256

250
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პერსონალის 
დაქირავებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

300.00 შპს “დასაქმების 
სააგენტო ეიჩარი” 204554259

251
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა პიროტექნიკა 90.00 შპს “ბეთ გრუპ” 204563640

252
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფოტოები 72.50 შპს “ფოტო სამყარო” 204435511

253
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამზარეულოს 
მოწყობილობები, ჭურჭელი 

და საოჯახო ნივთები, 
სარესტორნო ბიზნესის 

ფურნიტურა

45.40 შპს “სუპერი” 205050905

254
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ხელთათმანები 13.20 შპს “სუპერი” 205050905

255
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 236.00 შპს “მეგასპორტი” 205244216

256
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფეხსაცმელი 260.00 შპს “მეგასპორტი” 205244216

257
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 30.96 სს “გუდვილი” 206343991

258
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 30.09 სს “გუდვილი” 206343991

259
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფინჯნები და მინის ჭიქები 59.00 შპს “სუპერი” 205050905

260
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დამტენი მოწყობილობები 400.00 შპს “ალტა” 211380691

261
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
450.00 შპს “ალტა” 211380691

262
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
1,600.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

263
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დამცავი ნიღაბი-
სათვალეები 75.00 შპს “ბადუ გრუპ” 400025860

264
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 33.00 შპს “ვესტა” 202159788

265
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ხელთათმანები 159.30 შპს “ავერსი-ფარმა” 211386695

266
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 143.01 სს “გუდვილი” 206343991
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267
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 24.10 სს “გუდვილი” 206343991

268
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
5.40 სს “გუდვილი” 206343991

269
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 27.50 სს “გუდვილი” 206343991

270
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 2.35 სს “გუდვილი” 206343991

271
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სპეციალური ტანსაცმელი 
და აქსესუარები 30.00 ი.მ. “გივი ხუსკივაძე” 1026001498

272
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 625.00 ი.მ. “გივი ხუსკივაძე” 1026001498

273
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მინა 110.00 ი.მ. “შალვა თევზაძე” 37001011265

274
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 244.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

275
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გამაგრილებელი ჯგუფების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 
576.00

შპს “საქართველოს 
მაცივარაგენტების 
შეგროვებისა და 
რეციკლირების 

ცენტრი”

206203687

276
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კოაქსიური კაბელი 2,850.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

277
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

იურიდიული 
მომსახურებები 4,990.00 შპს “მგალობლიშვილი, 

ყიფიანი, ძიძიგური” 203843145

278
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 120.00 შპს “მირა” 202218698

279
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ავეჯი 400.00 შპს “G &  I & A” 400019699

280
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შეფუთვის მომსახურება 140.00 შპს “თბილისი 

მარკეტინგი” 406077604

281
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატელეკომუნიკაციო 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
44.94 $ AMAZON.COM US0231351067

282
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 40.00 შპს “Eagle Power Tools” 401984242

283
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

361.00 შპს “Eagle Power Tools” 401984242

284
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა გამწოვი ვენტილატორები 410.00 შპს “მ-ლაინი” 204986836
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285
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 32.40 სს “გუდვილი” 206343991

286
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 5.59 სს “გუდვილი” 206343991

287
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 18.29 სს “გუდვილი” 206343991

288
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

8.70 სს “გუდვილი” 206343991

289
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოები 325.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

290
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამუშაო ხელთათმანები 225.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

291
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრონული 
მოწყობილობები 95.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

292
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ზუმფარა 125.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

293
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოვანი ლენტები 63.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

294
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შეფუთვის მომსახურება 25.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

295
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა თოკი 1,920.00 შპს “გილი 2010” 400012268

296
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ლითონის გვარლი 
ტვირთების 

გადასაადგილებლად
450.00 შპს “გილი 2010” 400012268

297
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

950.00 შპს “გილი 2010” 400012268

298
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რგოლები, შუასადებები, 
შემოსაკრავები, ჯოხები და 

დუღაბსატენები
1,424.00 შპს “გილი 2010” 400012268

299
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 400.00 შპს “ნიკა” 401946515

300
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 88.89 სს “გუდვილი” 206343991

301
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 30.05 სს “გუდვილი” 206343991

302
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 22.89 სს “გუდვილი” 206343991

303
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
18.33 სს “გუდვილი” 206343991

304
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ავეჯი 1,890.00 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

305
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მუშახელის მომსახურება 
შინამეურნებისთვის 500.00 ფ.პ. მიხეილ 

ხოხონიშვილი 40001031469
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306
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 75.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

307
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
155,300.00 შპს “ალტა” 211380691

308
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარჩილავი ან მყარი 
მასალით სარჩილავი 

და შესადუღებელი 
ხელსაწყოები, ზედაპირის 

თერმოდამუშავებისა 
და ცხელი გაფრქვევის 

მანქანები და 
მოწყობილობები

278.10 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

309
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

278.90 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

310
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საიზოლაციო ლენტი 36.00 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

311
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რკინა, ტყვია, თუთია, კალა 
და სპილენძი 138.00 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

312
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საღებავის მოსაშორებელი 
ხსნარი 68.50 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

313
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრონული 
მოწყობილობები 54.00 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

314
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საზომი ხელსაწყოები 16.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

315
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

394.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

316
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 66.34 სს “გუდვილი” 206343991

317
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 17.36 სს “გუდვილი” 206343991

318
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
6.89 სს “გუდვილი” 206343991

319
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 56.37 სს “გუდვილი” 206343991

320
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
30.00 შპს “პრინტ ჰაუსე” 406246361

321
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავები და პიგმენტები 254.96 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

322
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავი ფუნჯები 43.70 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

323
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილის ლენტები 40.00 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288
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324
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საიზოლაციო ლენტი 10.40 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

325
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნარჩენების გატანის 
მომსახურება 130.00 ი.მ. “ანდრო 

კალატოზიშვილი” 24001032902

326
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საპოხი მასალები 180.00 შპს “თათული” 406047745

327
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 470.00 შპს “ნიკა” 401946515

328
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

50.00 შპს “მირა” 202218698

329
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროაპარატურა 
ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად
352.00 შპს “მირა” 202218698

330
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 265.00 შპს “მირა” 202218698

331
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 8.71 სს “გუდვილი” 206343991

332
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
20.02 სს “გუდვილი” 206343991

333
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 7.85 სს “გუდვილი” 206343991

334
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 9.90 სს “გუდვილი” 206343991

335
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 100.00 შპს “Vertical Technol-

ogy” 404891140

336
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

201.75 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

337
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

150.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

338
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა თოკი 60.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

339
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
120.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

340
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 29.91 შპს “ლოგოსი” 204422972

341
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყვავილების თაიგულები 420.00 შპს “ამელი” 405145631

342
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 48.37 სს “გუდვილი” 206343991
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343
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სარეცხი საშუალებები 4.00 სს “გუდვილი” 206343991

344
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
2.99 სს “გუდვილი” 206343991

345
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 5.99 სს “გუდვილი” 206343991

346
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 26.80 სს “გუდვილი” 206343991

347
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 35.85 სს “გუდვილი” 206343991

348
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 4.09 სს “გუდვილი” 206343991

349
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.95 სს “გუდვილი” 206343991

350
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი სარემონტო სამუშაოები 24,848.13 შპს “გიო” 406184819

351
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 242.00 შპს “გამომცემლობა 

არტანუჯი” 204952015

352
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 442.00 შპს “გამომცემლობა 

ინტელექტი” 202959101

353
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 1,056.72

შპს “ბაკურ 
სულაკაურის 

გამომცემლობა” 
204931164

354
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 14.80 სს “გუდვილი” 206343991

355
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 50.55 სს “გუდვილი” 206343991

356
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ჭურჭლის სარეცხი ჩვრები 19.05 სს “გუდვილი” 206343991

357
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პოლიეთილენის პაკეტები 
და ტომრები ნარჩენებისა 

და ნაგვისათვის
7.80 სს “გუდვილი” 206343991

358
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კალკის ქაღალდი 11.80 სს “გუდვილი” 206343991

359
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელების 
გამანაწილებელი 

კოლოფი
110.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

360
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

33.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005
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361
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

24.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

362
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სახანძრო, სამაშველო 
მოწყობილობები 

და უსაფრთხოების 
საშუალებები

300.00 შპს “თოკო” 406072164

363
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილები 387.50 შპს “ერქ ტექსტილი 

გეორგია” 202337015

364
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 57.98 სს “გუდვილი” 206343991

365
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 17.34 სს “გუდვილი” 206343991

366
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სათარჯიმნო მომსახურება 259.60 შპს “კონფერენს 

კონსალთინგ პლიუს” 406124956

367
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქები 180.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

368
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოები 20.00 შპს “კალდერა” 205141345

369
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 100.49 სს “გუდვილი” 206343991

370
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 43.98 სს “გუდვილი” 206343991

371
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
62.63 სს “გუდვილი” 206343991

372
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 2.70 სს “გუდვილი” 206343991

373
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 75.89 შპს “კონფერენს 

კონსალთინგ პლიუს” 406124956

374
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
63.80 შპს “გრანდ კაფე” 204569868

375
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველის ბირკები/
საჭდეები 131.00 შპს “აქვა-ტერრა” 206118510

376
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
600.00 შპს “ფავორიტი 

ლეიბლი” 436039494

377
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 46.30 სს “გუდვილი” 206343991

378
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 1.49 სს “გუდვილი” 206343991

379
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბეჭდვითი მომსახურებები 290.00 შპს “ლოკოკინა” 424252873
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380
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 72.69 სს “გუდვილი” 206343991

381
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 21.70 სს “გუდვილი” 206343991

382
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
19.60 სს “გუდვილი” 206343991

383
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

510.00 შპს “გილი 2010” 400012268

384
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

140.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

385
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
420.00 შპს “პატიო-არტ” 205262936

386
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

შენახვისა და 
დასაწყობების 

მომსახურებები
500.00 შპს “ლასარე” 208145176

387
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
200.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

388
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კონსტრუქციები და 
კონსტრუქციის ნაწილები 300.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

389
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამკაულები და 
მონათესავე ნივთები 300.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

390
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საინფორმაციო ფურცლები 20.00 შპს “ვესტა” 202159788

391
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

150.00 შპს “ვესტა” 202159788

392
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კონვერტები 60.00 შპს “ვესტა” 202159788

393
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ავტომატური ჯალამბარები 800.00 შპს “გილი 2010” 400012268

394
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა 85.00 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

395
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

აუდიტორული 
მომსახურება 2,000.00 შპს “ერ ბი კომპანი” 431945746

396
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 18.09 სს “გუდვილი” 206343991

397
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 85.86 სს “გუდვილი” 206343991

398
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 1,500.00 ი.მ. “ნინო ხიჯაკაძე” 01010011883
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399
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
3,750.00 შპს “ფუდ მენეჯმენტ 

გრუპ” 404427624

400
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 385.00 შპს “არბო 2009” 205273498

401
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სუფრის თეთრეული 38.00 შპს “ნიდო” 405063693

402
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 106.94 სს “გუდვილი” 206343991

403
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 19.70 სს “გუდვილი” 206343991

404
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
23.01 სს “გუდვილი” 206343991

405
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 10.99 სს “გუდვილი” 206343991

406
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა უალკოჰოლო სასმელები 3.90 სს “გუდვილი” 206343991

407
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 14.40 სს “გუდვილი” 206343991

408
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 12.05 სს “გუდვილი” 206343991

409
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
3.90 სს “გუდვილი” 206343991

410
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 12.50 სს “გუდვილი” 206343991

411
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 110.00 შპს “კოპიპრინტ-2000” 205166210

412
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
30.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

413
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ყურსასმენები/საყურისები 
(პატარა ზომის) 295.00 შპს “ჯეოვოის 

ტრეიდინგი” 406165055

414
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფინჯნები და მინის ჭიქები 68.90 შპს “სუპერი” 205050905

415
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სათარჯიმნო მომსახურება 400.00 ი.მ. “სალომე 

ჯაფიაშვილი” 01026015684

416
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
802.65 შპს “ალმა” 204873388

417
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 80.59 სს “გუდვილი” 206343991

418
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 23.43 სს “გუდვილი” 206343991
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419
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
50.71 სს “გუდვილი” 206343991

420
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 420.00 შპს “ინტერკონტაქტი” 205049482

421
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საოჯახო ელექტროტექნიკა 149.99 სს “ელიტ 

ელექტრონიქსი” 202268928

422
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკისრები 33.00 შპს “სტოკი” 206348371

423
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყვავილების თაიგულები 180.00 შპს “ამელი” 405145631

424
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სანტექნიკური 
მოწყობილობები 1,860.00 ი.მ. “ილია სარალიძე” 54001006298

425
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რგოლები, შუასადებები, 
შემოსაკრავები, ჯოხები და 

დუღაბსატენები
100.00 ი.მ. “ილია სარალიძე” 54001006298

426
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოები 84.00 ი.მ. “ილია სარალიძე” 54001006298

427
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 25.20 შპს “არბო 2009” 205273498

428
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 24.51 სს “გუდვილი” 206343991

429
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 23.54 სს “გუდვილი” 206343991

430
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პოლიეთილენის პაკეტები 
და ტომრები ნარჩენებისა 

და ნაგვისათვის
5.00 სს “გუდვილი” 206343991

431
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პოლიეთილენის პაკეტები 
და ტომრები ნარჩენებისა 

და ნაგვისათვის
8.80 სს “გუდვილი” 206343991

432
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დროშები 550.00 შპს “FLEXMEDIA” 401978311

433
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
297.00 შპს “ტომატო” 402019864

434
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამგზავრო 
სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 
მძღოლთან ერთად

700.00 ი.მ. “თამაზ 
გორგიშელი” 59001017066

435
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 1,500.00 ი.მ. “კობა 

ვერულაშვილი” 41001001576

436
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 1,350.00 შპს “იდიალ 

გლობალი” 202455903

437
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

305.55 შპს “ქარდპრო” 404882392
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438
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
18.96 სს “გუდვილი” 206343991

439
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მართვისა და კონტროლის 
სისტემების მონტაჟი 840.00 შპს “ეივიბი” 204568324

440
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მართვისა და კონტროლის 
სისტემების მონტაჟი 1,680.32 შპს “ლაგი” 236046211

441
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 262.50 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

442
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 874.00 შპს “ტიტანი” 204393218

443
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 25.52 სს “გუდვილი” 206343991

444
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქოლგები 330.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

445
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შეფუთვის მომსახურება 60.00 ი.მ. “მერი სისაური” 01004005873

446
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 28.08 სს “გუდვილი” 206343991

447
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 51.65 სს “გუდვილი” 206343991

448
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დაცვის მომსახურება 125.00 ფ.პ. დავით კუჭუხიძე 01008036698

449
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
1,870.95 შპს “წისქვილი ჯგუფი” 202200778

450
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

70.00 შპს “ნიკა” 401946515

451
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 126.00 შპს “ინტერკონტაქტი” 205049482

452
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 42.99 სს “გუდვილი” 206343991

453
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 12.44 სს “გუდვილი” 206343991

454
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 6.95 სს “გუდვილი” 206343991

455
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სარეცხი საშუალებები 11.90 სს “გუდვილი” 206343991

456
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 180.00 შპს “ვესტა” 202159788

457
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბლოკნოტები 264.60 შპს “ვესტა” 202159788
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458
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
150.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

459
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
4,220.00 შპს “ტერმინალ” 405205790

460
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 19.80 სს “გუდვილი” 206343991

461
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 67.50 შპს “თმგრუპ” 204559931

462
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამგზავრო პლედები 324.50 შპს “დი და ჯი” 202066655

463
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კერძო საკუთრების იჯარა 
ან ლიზინგი 1,590.00 შპს “ინოვატორი” 205102280

464
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 71.30 სს “გუდვილი” 206343991

465
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 12.65 სს “გუდვილი” 206343991

466
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
25.78 სს “გუდვილი” 206343991

467
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა პიროტექნიკა 200.00 შპს “ბეთ გრუპ” 204563640

468
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 187.50 შპს “ბეთ გრუპ” 204563640

469
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
267.49 შპს “გლორია LLC 

GLORIA” 404379338

470
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კერძო საკუთრების იჯარა 
ან ლიზინგი 1,000.00 შპს “სანდოგრუპი” 405259642

471
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

წიგნის სადგამები/
პიუპიტრები 640.00 შპს “პრინტარეა” 404384395

472
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დროშები 480.00 შპს “პრინტარეა” 404384395

473
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
45.93 სს “გუდვილი” 206343991

474
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 87.02 სს “გუდვილი” 206343991

475
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 18.60 სს “გუდვილი” 206343991

476
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 19.18 სს “გუდვილი” 206343991

477
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 8.60 სს “გუდვილი” 206343991

478
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბროშურები 300.00 შპს “კაბადონი+” 205186065
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479
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საიზოლაციო ლენტი 69.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

480
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქები 400.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

481
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 340.55 შპს “ლოგოსი” 204422972

482
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 710.00 შპს “ტასუკა 2011” 401955988

483
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 66.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

484
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 436.00 შპს “ინსტა” 202057264

485
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საგამოფენო სტენდები 220.00 შპს “ვესტა” 202159788

486
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

596.00 შპს “ვესტა ტექსტილი” 401996033

487
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავები და პიგმენტები 399.20 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

488
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროაპარატურა 
ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად
339.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

489
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შემაერთებელი ბლოკები 57.00 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

490
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 21.29 სს “გუდვილი” 206343991

491
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 45.35 სს “გუდვილი” 206343991

492
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
68.06 სს “გუდვილი” 206343991

493
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა უალკოჰოლო სასმელები 4.30 სს “გუდვილი” 206343991

494
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილის ლენტები 200.00 შპს “ერქ ტექსტილი 

გეორგია” 202337015

495
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დაცვის მომსახურება 1,125.00 ფ.პ. დავით კუჭუხიძე 01008036698

496
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 100.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

497
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 45.13 სს “გუდვილი” 206343991

498
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 3.05 სს “გუდვილი” 206343991
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499
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.95 სს “გუდვილი” 206343991

500
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 293.33 შპს “სანტა ესპერანსა” 202272138

501
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
330.00 შპს “ტომატო” 402019864

502
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავი ფუნჯები 9.00 შპს “ბიბლუსი” 205254892

503
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავები და პიგმენტები 19.90 შპს “ბიბლუსი” 205254892

504
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მომსახურებები 
დასუფთავების სფეროში 100.00 ფ.პ. ნაირა 

ნიკოლაიშვილი 01012004488

505
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 56.17 სს “გუდვილი” 206343991

506
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 24.18 სს “გუდვილი” 206343991

507
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 90.00 შპს “ტომატო” 402019864

508
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 11.95 სს “გუდვილი” 206343991

509
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამგზავრო 
სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 
მძღოლთან ერთად

250.00 ი.მ. “ნოდარ 
ბარნაბიშვილი” 59001025995

510
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყვავილების თაიგულები 50.00 შპს “ამელი” 405145631

511
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კერძო საკუთრების იჯარა 
ან ლიზინგი 1,590.00 შპს “ინოვატორი” 205102280

512
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 22.58 სს “გუდვილი” 206343991

513
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
22.56 სს “გუდვილი” 206343991

514
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 9.98 სს “გუდვილი” 206343991

515
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 38.94 სს “გუდვილი” 206343991

516
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
8.83 სს “გუდვილი” 206343991

517
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 7.85 სს “გუდვილი” 206343991
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518
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გამაგრილებელი ჯგუფების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 
1,200.00

შპს “საქართველოს 
მაცივარაგენტების 
შეგროვებისა და 
რეციკლირების 

ცენტრი”

206203687

519
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინერტული გაზები (აირები) 544.00

შპს “საქართველოს 
მაცივარაგენტების 
შეგროვებისა და 
რეციკლირების 

ცენტრი”

206203687

520
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 13.60 სს “გუდვილი” 206343991

521
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
17.26 სს “გუდვილი” 206343991

522
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 14.13 სს “გუდვილი” 206343991

523
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 15.68 სს “გუდვილი” 206343991

524
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
13.78 სს “გუდვილი” 206343991

525
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 12.35 სს “გუდვილი” 206343991

526
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 116.80 შპს “არბო 2009” 205273498

527
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სპორტული მაისურები 25.00 შპს “ჯიესსი” 402046406

528
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სპორტული საქონელი 
და აღჭურვილობა - 

(ინვენტარი)
655.00 შპს “ჯიესსი” 402046406

529
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 94.97 სს “გუდვილი” 206343991

530
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 36.31 სს “გუდვილი” 206343991

531
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
15.58 სს “გუდვილი” 206343991

532
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 363.00 შპს “არბო 2009” 205273498

533
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 100.00 შპს “N 1” 405011678
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534
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 35.00

ააიპ “მშენებლობის 
შემფასებელთა 

კავშირი”
205004243

535
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ლამინირებული ქაღალდი 
და მუყაო 216.00 შპს “ვესტა” 202159788

536
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 33.97 სს “გუდვილი” 206343991

537
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 82.50 სს “გუდვილი” 206343991

538
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 3.98 სს “გუდვილი” 206343991

539
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 8.60 სს “გუდვილი” 206343991

540
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფოტოები 188.02 შპს “ვესტა” 202159788

541
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მომსახურებები 
დასუფთავების სფეროში 250.00 ფ.პ. ნაირა 

ნიკოლაიშვილი 01012004488

542
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
660.00 შპს “ტომატო” 402019864

543
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
150.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

544
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

განათებული ნიშნები 
და სახელისწარწერიანი 

ფირფიტები
300.00 შპს “სქაილანთერნ” 405153747

545
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კერძო საკუთრების იჯარა 
ან ლიზინგი 450.00 შპს “კომუნიკომი” 404484982

546
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყვავილების თაიგულები 200.00 შპს “ამელი” 405145631

547
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 60.00 შპს “ბადაგი” 404907222

548
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 1,200.00 შპს “ქოლორფულ 

სფირითს” 405237685

549
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

200.00 შპს “ვესტა” 202159788

550
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 31.28 სს “გუდვილი” 206343991

551
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
480.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

552
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მიკროფონები/
რეპროდუქტორები 270.00 შპს “კომუნიკომი” 404484982

553
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 50.71 სს “გუდვილი” 206343991
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554
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
22.00 სს “გუდვილი” 206343991

555
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 10.95 სს “გუდვილი” 206343991

556
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 6.95 სს “გუდვილი” 206343991

557
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ხელთათმანები 129.80 შპს “ავერსი-ფარმა” 211386695

558
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 35.94 სს “გუდვილი” 206343991

559
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
24.09 სს “გუდვილი” 206343991

560
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 73.60 სს “გუდვილი” 206343991

561
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 3.98 სს “გუდვილი” 206343991

562
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 112.00 ი.მ. “გიორგი 

კვიწინაძე” 01001058249

563
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 3.00 შპს “ბიბლუსი” 205254892

564
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავები და პიგმენტები 19.90 შპს “ბიბლუსი” 205254892

565
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საღებავი ფუნჯები 17.90 შპს “ბიბლუსი” 205254892

566
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ამწეებისა და მათი 
ოპერატორების 

დაქირავება
1,500.00 შპს “ალფა სტუდიო” 404452800

567
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პიროტექნიკური 
მომსახურებები 458.00 შპს “Fitec” 404975434

568
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 126.00 შპს “არბო 2009” 205273498

569
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურებები 53.00 შპს “არბო 2009” 205273498

570
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

592.50 შპს “ახალი ნათება” 202066156

571
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 190.00 შპს “სმართ ჰაუს ენდ 

ოფის” 205224201

572
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

200.00 შპს “ტიტანი” 204393218

573
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 198.00 შპს “ტიტანი” 204393218
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574
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 954.80 შპს “ჯეოვოის 

ტრეიდინგი” 406165055

575
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინერტული გაზები (აირები) 30.00 შპს “გაზი 2007” 236096354

576
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრონული 
მოწყობილობები 28.50 შპს “დი.ეი.სი” 204975269

577
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 79.73 სს “გუდვილი” 206343991

578
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
22.39 სს “გუდვილი” 206343991

579
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 32.96 სს “გუდვილი” 206343991

580
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 26.21 სს “გუდვილი” 206343991

581
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 19.32 სს “გუდვილი” 206343991

582
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
32.83 სს “გუდვილი” 206343991

583
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 10.99 სს “გუდვილი” 206343991

584
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 125.00 შპს “N 1” 405011678

585
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

85.00 შპს “ნიკა” 401946515

586
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინერტული გაზები (აირები) 4,045.00 შპს “სტოკი” 206348371

587
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სანტექნიკური 
მოწყობილობების 

ონკანები, სარქველები/
ვენტილები

155.00 ი.მ. “ილია სარალიძე” 54001006298

588
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტელე- და 
რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 
ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა

500.00 შპს “MIREL INTL LTD” 401971425

589
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტელე- და 
რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 
ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა

560.00 შპს “ჯეოვოის 
ტრეიდინგი” 406165055

590
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 1,800.00 შპს “ბიბლუსი” 205254892
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591
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 1,000.00 შპს “კრეატორი” 205235618

592
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ერთჯერადი დანა-ჩანგალი 
და თეფშები 60.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

593
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 115.50 შპს “ვესტა” 202159788

594
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 30.09 შპს “დელტა 

დეველოპმენტ გრუპი” 412702446

595
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 22.57 სს “გუდვილი” 206343991

596
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 13.95 სს “გუდვილი” 206343991

597
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
8.64 სს “გუდვილი” 206343991

598
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბლოკნოტები 350.00 შპს “ვესტა” 202159788

599
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 60.00 შპს “ვესტა” 202159788

600
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

32.00 შპს “ვესტა” 202159788

601
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

250.00 შპს “ვი-ტაკ ჯორჯია” 405131977

602
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 283.20 შპს “დელტა 

დეველოპმენტ გრუპი” 412702446

603
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 37.25 სს “გუდვილი” 206343991

604
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
21.96 სს “გუდვილი” 206343991

605
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 32.39 სს “გუდვილი” 206343991

606
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროსამონტაჟო 
სამუშაოები 1,209.09 შპს “ელტექინჟინერია” 211395015

607
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საიზოლაციო ლენტი 106.00 შპს “სტოკი” 206348371

608
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გამაგრილებელი 
და სავენტილაციო 
მოწყობილობები

1,103.64 შპს “სტოკი” 206348371

609
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზეთის, ბენზინისა და 
შემავალი ჰაერის 

ფილტრები
18.00 შპს “ავტო-ბანი 2000” 205211091

610
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დიზელის ზეთი 210.00 შპს “ავტო-ბანი 2000” 205211091
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611
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პიროტექნიკური 
მომსახურებები 1,060.00 შპს “Fitec” 404975434

612
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მობილური ტელეფონები 155.00 შპს “სტატუსი” 402108795

613
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ტუმბოები სითხეებისთვის 30.00 შპს “ედისონი” 406202595

614
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 720.00 შპს “N 1” 405011678

615
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 383.00 შპს “არბო 2009” 205273498

616
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
240.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

617
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროაპარატურა 
ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად
200.00 შპს “მირა” 202218698

618
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ფოტოფირფიტები და 
ფირები 559.90 შპს “ალტაოქეი” 402033312

619
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 55.20 სს “გუდვილი” 206343991

620
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 29.48 სს “გუდვილი” 206343991

621
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დამტენი მოწყობილობები 43.00 შპს “ალტა” 211380691

622
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 42.34 სს “გუდვილი” 206343991

623
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 5.20 სს “გუდვილი” 206343991

624
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
12.26 სს “გუდვილი” 206343991

625
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საქონლის შესაფუთი 
ტომრები 8.10 სს “გუდვილი” 206343991

626
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამზარეულოს 
მოწყობილობები, ჭურჭელი 

და საოჯახო ნივთები, 
სარესტორნო ბიზნესის 

ფურნიტურა

48.99 სს “გუდვილი” 206343991

627
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შეფუთვის მომსახურება 195.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

628
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 45.00 შპს “მათი” 208194292

629
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

15.00 შპს “ვესტა” 202159788

630
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილის ბეჯები 30.00 შპს “თმგრუპ” 204559931
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631
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 27.61 სს “გუდვილი” 206343991

632
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
6.21 სს “გუდვილი” 206343991

633
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 336.00 ი.მ. “გიორგი 

კვიწინაძე” 01001058249

634
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 77.50 შპს “ბარამბო და 

კომპანია” 400052287

635
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 200.00 ი.მ. “ნინო 

ჯარიაშვილი” 01024089963

636
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საოჯახო ელექტროტექნიკა 549.00 შპს “იჯი გრუპი” 402093792

637
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის 
საშუალებები 3,603.90 შპს “შარმ ტრეიდინგი” 211397004

638
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 34.49 სს “გუდვილი” 206343991

639
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
14.94 სს “გუდვილი” 206343991

640
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
240.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

641
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

არქიტექტურული, 
საინჟინრო-ტექნიკური და 
აზომვითი მომსახურებები

2,000.00 შპს “ტოპოკადი” 406159071

642
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 40.41 სს “გუდვილი” 206343991

643
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 40.19 სს “გუდვილი” 206343991

644
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
7.38 სს “გუდვილი” 206343991

645
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

30.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

646
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროაპარატურა 
ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად
1,014.00 შპს “ინსტა” 202057264

647
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კერძო საკუთრების იჯარა 
ან ლიზინგი 188.80 სს “ქართული ფილმი” 202054196

648
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მაღალი წნევით გამწმენდი 
დანადგარები 2,700.00 შპს “ენერჯი” 400113854
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649
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამკაულები და 
მონათესავე ნივთები 150.00 შპს “სქაილანთერნ” 405153747

650
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 360.00 შპს “N 1” 405011678

651
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 54.07 სს “გუდვილი” 206343991

652
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 18.69 სს “გუდვილი” 206343991

653
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 87.25 სს “გუდვილი” 206343991

654
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 100.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

655
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 15.90 სს “გუდვილი” 206343991

656
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 18.73 სს “გუდვილი” 206343991

657
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 51.12 სს “გუდვილი” 206343991

658
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 40.00 შპს “ვაით სტუდიო” 404481887

659
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 30.00 შპს “N 1” 405011678

660
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 48.00 შპს “ლოგოსი” 204422972

661
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
100.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

662
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 49.60 სს “გუდვილი” 206343991

663
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.70 სს “გუდვილი” 206343991

664
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 10.59 სს “გუდვილი” 206343991

665
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
9.70 სს “გუდვილი” 206343991

666
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 264.00 ი.მ. “გიორგი 

კვიწინაძე” 01001058249

667
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მართვისა და კონტროლის 
სისტემების მონტაჟი 130.00 შპს “ინთეგრითი” 204521026

668
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 27.51 სს “გუდვილი” 206343991

669
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 13.50 სს “გუდვილი” 206343991
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670
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 49.17 სს “გუდვილი” 206343991

671
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 67.73 სს “გუდვილი” 206343991

672
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
654.00 შპს “მიუნჰენი” 445411331

673
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
59.40 შპს “ლიტერატურული 

ბათუმში” 445538311

674
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
171.05 შპს “პორტო ფრანკო” 445405393

675
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
24.75 შპს “პორტო ფრანკო” 445405393

676
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მობილური ტელეფონები 1,797.00 შპს “სტატუსი” 402108795

677
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ტელეფონის აპარატები 801.00 შპს “მზე” 204971744

678
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

90.00 შპს “ნიკა” 401946515

679
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 90.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

680
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი

დისტანციური მართვის 
მოწყობილობები 32,598.00 შპს “მკს” 206256727

681
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქები 186.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

682
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტრანსპორტის მოძრაობის 
სამეთვალყურეო 
მოწყობილობა

3,217.50 შპს “ავტორამა” 400167644

683
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ჰაერის კომპრესორები 61.60 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

684
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დროშები 240.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

685
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გენერატორების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
320.00 ი.მ. “კახა სიჭინავა” 39001010682

686
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბლოკნოტები 3,000.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

687
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

2,712.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

688
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამკაულები და 
მონათესავე ნივთები 420.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

689
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 225.00 შპს “კოლიბრი” 404885585
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690
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შემაერთებელი ბლოკები 96.00 შპს “ელექტრონი” 205048330

691
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროაპარატურა 
ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად
1,300.00 შპს “ელექტრონი” 205048330

692
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 43.80 სს “გუდვილი” 206343991

693
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
15.80 სს “გუდვილი” 206343991

694
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 4.00 სს “გუდვილი” 206343991

695
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 35.00

შპს “საინფორმაციო 
კომუნიკაციების 

სისტემები”
204885810

696
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დაცვის მომსახურება 125.00 ფ.პ. დავით კუჭუხიძე 01008036698

697
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 73.00 შპს “ტელკო სისტემს” 205203279

698
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გენერატორების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
1,395.48 შპს “ჯითიეს 

ელექტრონიქსი” 205029351

699
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 15.85 სს “გუდვილი” 206343991

700
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
23.80 სს “გუდვილი” 206343991

701
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 6.20 სს “გუდვილი” 206343991

702
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 275.00 შპს “პატიო-არტ” 205262936

703
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილები 711.54 შპს “ქაშიმირი D & I” 401951857

704
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სინთეტიკური ნართი 1474.20 euro SCHULZE-BRAKEL D-33034-BRAKEL

705
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
240.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

706
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყუთები 2.70 შპს “არბო 2009” 205273498

707
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 90.00 შპს “არბო 2009” 205273498

708
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილები 391.00 შპს “ტესუტი” 204483825

709
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სერვერები 4,884.00 შპს “ალტა” 211380691
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710
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სასტუმროს მომსახურება 1,348.00 შპს “გ.თ.გ. ჯგუფი” 405224582

711
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 55.90 სს “გუდვილი” 206343991

712
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
7.90 სს “გუდვილი” 206343991

713
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 12.50 სს “გუდვილი” 206343991

714
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფეხსაცმელი 610.00 ი.მ. “ლაშა 

ლაზვიაშვილი” 01002012819

715
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ადაპტერები 30.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

716
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მაგნიტური ბარათები 544.79 შპს “ქარდპრო” 404882392

717
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

1,158.00 შპს “ვი-ტაკ ჯორჯია” 405131977

718
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 4.82 სს “გუდვილი” 206343991

719
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
15.80 სს “გუდვილი” 206343991

720
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 15.96 სს “გუდვილი” 206343991

721
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 275.00 შპს “ვაით სტუდიო” 404481887

722
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 99.00 შპს “დრანკ ოკტოპუს 

დისტრიბუცია” 406112442

723
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროაპარატურა 
ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად
265.00 შპს “მირა” 202218698

724
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 300.00 შპს “ტასუკა 2011” 401955988

725
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 222.50 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

726
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 20.14 სს “გუდვილი” 206343991

727
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
7.75 სს “გუდვილი” 206343991

728
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა უალკოჰოლო სასმელები 1.30 სს “გუდვილი” 206343991
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729
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 104.11

შპს “მაჯიდ ალ 
ფუტაიმ ჰიპერმარკეტს 

ჯორჯია”
404923749

730
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გამაგრილებელი 
და სავენტილაციო 
მოწყობილობები

3,099.00 შპს “ომეგა” 211334830

731
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამუშაო ხელთათმანები 96.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

732
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წებოები 75.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

733
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

117.50 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

734
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საიზოლაციო ლენტი 130.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

735
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 200.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

736
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
307.67 შპს “გლორია LLC 

GLORIA” 404379338

737
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
45.40 შპს “ტომატო” 402019864

738
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

900.00 შპს “ვესტა” 202159788

739
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამგზავრო 
სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 
მძღოლთან ერთად

240.00 ი.მ. “ზაზა შარვაშიძე” 20001042701

740
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 270.00 შპს “City Print” 401977713

741
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 50.00 შპს “სქაილანთერნ” 405153747

742
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 280.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

743
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა წვეულებების ორგანიზება 3,267.75 შპს “ნანა ნონა” 436040222

744
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 260.00 შპს “ვესტა” 202159788

745
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 129.00 შპს “კოლიბრი” 404885585

746
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კალენდრები 360.00 შპს “კოლიბრი” 404885585

747
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

10.00 შპს “კოლიბრი” 404885585
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748
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყუთები 3.10 შპს “არბო 2009” 205273498

749
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 283.00 შპს “არბო 2009” 205273498

750
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 728.00 შპს “დიოგენე” 402131769

751
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ნაბეჭდი წიგნები 35.00

ააიპ “მშენებლობის 
შემფასებელთა 

კავშირი”
205004243

752
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გამაგრილებელი 
და სავენტილაციო 
მოწყობილობები

482.32 შპს “სტოკი” 206348371

753
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მუშახელის მომსახურება 
შინამეურნებისთვის 200.00 ფ.პ. მზეჭაბუკ 

მუშკუდიანი 49001000654

754
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
120.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

755
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 1,050.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

756
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
1,267.76 შპს “ანდამა” 405217493

757
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატელევიზიო აპარატურის 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
900.00 ფ.პ. გიორგი 

არუთინოვი 01019029284

758
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ბლოკნოტები 216.00 შპს “ვესტა” 202159788

759
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 96.00 შპს “ვესტა” 202159788

760
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

საავტომობილო 
ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები
1,000.00

შპს “რუსთავის 
ტექ. ინსპექტირების 

ცენტრი”
404545060

761
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
41.00 შპს “ტომატო” 402019864

762
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
4,424.00 შპს “ტერმინალ” 405205790

763
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დასაკეცი კიბეები 600.00 ი.მ. “მაკა ჩიტაშვილი” 01024005026

764
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დაცვის მომსახურება 1,250.00 ფ.პ. ბაჩანა კვეიძე 09001029143

765
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
142.78 შპს “ჯმტ-ქარხანა” 405260989

766
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 80.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755
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767
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მიკროტალღური მილაკები 
და მოწყობილობები 200.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

768
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტყვიამჟავური 
აკუმულატორები 4,298.92 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

769
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საკანცელარიო ნივთები 115.00 შპს “კოლიბრი” 404885585

770
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

40.00 შპს “კოლიბრი” 404885585

771
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მაისურები 750.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

772
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სამკაულები და 
მონათესავე ნივთები 200.00 შპს “სქაილანთერნ” 405153747

773
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყუთები 4.00 შპს “არბო 2009” 205273498

774
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 340.00 შპს “არბო 2009” 205273498

775
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ფოტომომსახურებები 857.50 ფ.პ. გიორგი ცაავა 09001009553

776
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ერთჯერადი დანა-ჩანგალი 
და თეფშები 60.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

777
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა უალკოჰოლო სასმელები 39.60 სს “გუდვილი” 206343991

778
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 330.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

779
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
150.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

780
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 12.00 შპს “ინტერკონტაქტი” 205049482

781
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რგოლები, შუასადებები, 
შემოსაკრავები, ჯოხები და 

დუღაბსატენები
250.25 www.jimmyjib.com B154976

782
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 276.00 ი.მ. “ზურაბ ცხადაძე” 01024010732

783
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
54.00 შპს კასუმლო 

საბურთალო 402140642

784
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
33.00 შპს “ფასანაური 2016” 405141029

785
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

რესტორნებისა და 
კვების საწარმოების 

მომსახურებები
265.00 შპს “ხეკორძულა” 236072708

786
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

630.00 შპს “ვი-ტაკ ჯორჯია” 405131977

787
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ინტერნეტდომენური 
სახელები 30.00 შპს “ქლაუდ ცხრა” 405063755
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788
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 30.10 სს “გუდვილი” 206343991

789
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 66.00 შპს “ვესტა” 202159788

790
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილები 651.95 შპს “ქაშიმირი D & I” 401951857

791
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

187.50 შპს “გვანცა 2009” 200273177

792
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

20.00 შპს “ნიკა” 401946515

793
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 71.85 სს “გუდვილი” 206343991

794
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
11.50 სს “გუდვილი” 206343991

795
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილები 310.50 შპს “ტესუტი” 204483825

796
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მობილური ტელეფონები 1,110.00 სს “ელიტ 

ელექტრონიქსი” 202268928

797
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტელე- და 
რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 
ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა

771.38 www.ebay.com DE 19726-9000

798
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 30.70 სს “გუდვილი” 206343991

799
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 24.20 სს “გუდვილი” 206343991

800
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქები 16.20 სს “გუდვილი” 206343991

801
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 3.70 სს “გუდვილი” 206343991

802
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 40.00 შპს “ვაით სტუდიო” 404481887

803
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 17.75 სს “გუდვილი” 206343991

804
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 6.00 სს “გუდვილი” 206343991

805
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 31.00 სს “გუდვილი” 206343991

806
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 7.80 სს “გუდვილი” 206343991

807
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 33.00 შპს “ვესტა” 202159788
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808
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 39.75 სს “გუდვილი” 206343991

809
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
22.53 სს “გუდვილი” 206343991

810
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 7.95 სს “გუდვილი” 206343991

811
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 14.65 სს “გუდვილი” 206343991

812
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურებები 4.81 შპს “USA2GEORGIA” 205243048

813
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

322.00 შპს “ვი-ტაკ ჯორჯია” 405131977

814
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სარეკლამო კამპანია 767.00 შპს “მარკორი” 405094062

815
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტყვიამჟავური 
აკუმულატორები 620.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

816
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 825.00 შპს “იდიალ 

გლობალი” 202455903

817
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 300.00 შპს “ტასუკა 2011” 401955988

818
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 16.85 სს “გუდვილი” 206343991

819
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა დროშები 310.00 შპს “FLEXMEDIA” 401978311

820
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

138.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

821
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სამუშაო ხელთათმანები 185.00 ი.მ. “ინგა ჩანადირი” 01019045005

822
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 176.76 შპს “ინსტა” 202057264

823
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრონული 
მოწყობილობები 125.00 შპს “ტერმინალ ვესტ 

თრეიდინგი” 406119178

824
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

64.80 შპს “City Print” 401977713

825
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურებები 14.35 შპს “USA2GEORGIA” 205243048

826
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 357.60 შპს “ლოგოსი” 204422972

827
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 1.95 სს “გუდვილი” 206343991

828
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 24.35 სს “გუდვილი” 206343991
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829
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 4.85 სს “გუდვილი” 206343991

830
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

150.00 შპს “გეორგინა” 202192509

831
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სარეკლამო მისაკრავი 
ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები
230.00 შპს “ჯბს 2008” 204557176

832
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქები 210.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

833
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 40.27 სს “გუდვილი” 206343991

834
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
8.14 სს “გუდვილი” 206343991

835
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინერტული გაზები(აირები) 21.00 შპს “გაზი 2007” 236096354

836
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურებები 33.55 შპს “USA2GEORGIA” 205243048

837
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 35.00 შპს “ვესტა” 202159788

838
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 250.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

839
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საიზოლაციო ლენტი 75.00 ი.მ. “ეკატერინა 

ლომთათიძე” 01016006011

840
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტრონული 
მუსიკალური 

ინსტრუმენტები
4,000.00 შპს “აი ემ ტი სი 

მიუზიკ” 405128605

841
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის 
საშუალებები 26.90 სს “გუდვილი” 206343991

842
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პოლიეთილენის პაკეტები 
და ტომრები ნარჩენებისა 

და ნაგვისათვის
23.90 სს “გუდვილი” 206343991

843
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 19.25 სს “გუდვილი” 206343991

844
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რადიოსადგურები 1,800.00 შპს “რაცია.ჯი” 404532877

845
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროსისტემის 
შეკეთება 825.00 შპს “ეივიბი” 204568324

846
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 46.26 სს “ფუდმარტი” 404460187

847
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 22.21 სს “გუდვილი” 206343991

848
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
10.01 სს “გუდვილი” 206343991
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849
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მინა 800.00 შპს “პატიო-არტ” 205262936

850
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურებები 9.56 შპს “USA2GEORGIA” 205243048

851
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი

ფიზიკური 
მახასიათებლების 

კონტროლის ხელსაწყოები
16,240.00 შპს “ეს ბი ეს” 401948755

852
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
1,506.00 შპს “ალტა” 211380691

853
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა პირსაბანი ნიჟარები 60.00 შპს “ბი ემ სი გორგია” 245621288

854
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ავეჯი 659.40 შპს “სანნა” 404508154

855
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 83.50 შპს “არბო 2009” 205273498

856
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ყუთები 2.50 შპს “არბო 2009” 205273498

857
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 82.00 შპს “ვესტა” 202159788

858
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 7.19 სს “გუდვილი” 206343991

859
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 6.20 სს “გუდვილი” 206343991

860
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
10.77 სს “გუდვილი” 206343991

861
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი შენობების რეკონსტრუქცია 9,777.00 შპს “არტ-თაიმი ART-

TIME” 400110376

862
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ელექტროძრავების, 
გენერატორებისა და 

ტრანსფორმატორების 
ნაწილები

861.49 შპს “ჯითიეს 
ელექტრონიქსი” 205029351

863
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა მინა 15.00 შპს “შუშის სახლი” 200273836

864
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
7.90 სს “გუდვილი” 206343991

865
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 12.95 სს “გუდვილი” 206343991

866
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა სავიზიტო ბარათები 50.00 შპს “ვესტა” 202159788

867
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ინტერნეტმომსახურებები 2,640.00 ს.ს. “სილქნეტი” 204566978

868
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 300.00 შპს “CBD Develop-

ment” 404382921
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869
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 39.29 სს “გუდვილი” 206343991

870
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
11.00 სს “გუდვილი” 206343991

871
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 32.50 სს “გუდვილი” 206343991

872
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კაბელი და მასთან 
დაკავშირებული მასალები 553.00 შპს “ულტრა” 206258182

873
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 239.00 შპს “ინტერკონტაქტი” 205049482

874
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 300.00 შპს “ოცნების სამყარო” 404915623

875
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა საჩუქრები და ჯილდოები 460.00 შპს “კრეატორი” 205235618

876
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 26.65 სს “გუდვილი” 206343991

877
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 232.50 შპს “ბეთ გრუპ” 204563640

878
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ერთჯერადი დანა-ჩანგალი 
და თეფშები 70.00 ი.მ. “ომარი შამათავა” 01019048316

879
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 1,100.00 ი.მ. “კობა 

ვერულაშვილი” 41001001576

880
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის 
საშუალებები 69.00 სს “გუდვილი” 206343991

881
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სატვირთო მანქანების 
დაქირავება მძღოლთან 

ერთად
240.00 ი.მ. “კახაბერ 

ანდრეევი” 01022001334

882
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 83.00 შპს “სუპერი” 205050905

883
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

პიროტექნიკური 
მომსახურებები 2,240.00 შპს “Fitec” 404975434

884
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ავეჯი 659.40 შპს “სანნა” 404508154

885
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 11.00 სს “გუდვილი” 206343991

886
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 90.00 შპს “მათი” 208194292

887
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სათამაშო ბუშტები და 
ბურთები 750.00 შპს “ბეთ გრუპ” 204563640

888
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა კაბელური ტელევიზია 4,860.00 შპს “7  არხი” 205057338

889
საკუთარი 
სახსრები

ელექტრონული 
ტენდერი

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
279,750.00 შპს “ალტა” 211380691
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890
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

თევზი, კიბოსნაირნი და 
ზღვის პროდუქტები 45.94 სს “გუდვილი” 206343991

891
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ღია ბარათები, მისალოცი 
ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

78.10 შპს “ქარდპრო” 404882392

892
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
6.90 სს “გუდვილი” 206343991

893
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 5.59 სს “გუდვილი” 206343991

894
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 1,009.64 შპს “არბო 2009” 205273498

895
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ინტერნეტდომენური 
სახელები 312.00 შპს “ქლაუდ ცხრა” 405063755

896
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები
774.00 შპს “ალტა” 211380691

897
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

სხვადასხვა სახის 
დეკორაციული ნივთები 53.00 შპს “მათი” 208194292

898
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

მთარგმნელობითი 
მომსახურება 52.80 შპს “ლოგოსი” 204422972

899
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი 679.00 შპს “მაგიო” 404463488

900
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა შეფუთვის მომსახურება 56.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

901
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა ქსოვილის ლენტები 14.00 შპს “თმგრუპ” 204559931

902
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 13.59 სს “გუდვილი” 206343991

903
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

დისტილირებული 
ალკოჰოლური სასმელები 5.99 სს “გუდვილი” 206343991

904
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა

ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები
16.58 სს “გუდვილი” 206343991

905
საკუთარი 
სახსრები

გამარტივებული 
შესყიდვა რძის პროდუქტები 19.04 სს “გუდვილი” 206343991
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