
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

მაუწყებლების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია პირების შესახებ, ვისგანაც კვარტლის განმავლობაში 
7000 ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს

1
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მაუწყებელი პირი
TV3 შ.პ.ს. "მაგთიკომი"
გიორგი კოღუაშვილი 1
გლობალ მედია ჯგუფი ს.ს. ელიტ ელექტრონიქსი

საქ. ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია
შ.პ.ს.  მაგი სტილი მედია
შ.პ.ს. 7 არხი
შ.პ.ს. TV ERA
შ.პ.ს. ბეთერ ფლაი
შ.პ.ს. ბლექ სი სატი
შ.პ.ს. ბრენდჰაუზი
შ.პ.ს. გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი
შ.პ.ს. თბს ტვ
შ.პ.ს. იმერ TV
შ.პ.ს. ინტეგრალი
შ.პ.ს. კავკასუს ონლაინი
შ.პ.ს. კონტრასტ +
შ.პ.ს. კრეატორი
შ.პ.ს. სადაზღვეო კომპ. ალდაგი
შ.პ.ს. სატელიტსერვისი
შ.პ.ს. სილქნეტი
შ.პ.ს. ჩემპიონები 11

დამოუკიდებელი სამაუწყებლო  კომპანია გურია 0
მპგ „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ეგრისი სხვადასხვა შემოსავლები
მარნეული ტვ შ.პ.ს. "მარნეული ტვ"
მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის ს.ს. ელიტ ელექტრონიქსი
რადიო არტი შ.პ.ს. გეომულტიმედია
რადიო იმედი რადიო იმედი
რადიოცენტრი პლუს შ.პ.ს. ალბატროსი
სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა 0
სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 არტ გენი

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა"
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
შ.პ.ს.  etv
შ.პ.ს. EMG მთვრალი ალუბალი
შ.პ.ს. MEDIA 10
შ.პ.ს. RMG Gold
შ.პ.ს. UM Georgia
შ.პ.ს. Wmedia
შ.პ.ს. ალტა
შ.პ.ს. ბეთერ ფლაი
შ.პ.ს. გუდვილი
შ.პ.ს. ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
შ.პ.ს. ინტერ მედია
შ.პ.ს. ინტერკონტინენტალი
შ.პ.ს. ისთერნ პრომოუშენს
შ.პ.ს. კინო დისტრიბუცია, LTD Film Distribution
შ.პ.ს. მაგი სტილი მედია
შ.პ.ს. მობიტელი
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მაუწყებელი პირი
შ.პ.ს. ნოვა პროდაქშენს
შ.პ.ს. რადიო საქართველო
შ.პ.ს. ფრიმედია
შ.პ.ს. ჯინო პარკი

სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი რადიო თავისუფლება
სამოქალაქო განათლების ფონდი შ.პ.ს. "ყოველკვირეული საინფორმაციო ანალიტიკური 

ჟურნალი ტაბულა"
სისტემა გამა საფრანგეთის საერთაშორისო რადიოRFI
ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი რადიო თავისუფლება

შ.პ.ს. რეგიონ მედია მარკეტი
ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღა ბანკი კონსტანტა

რადიო თავისუფლება
ტელე-რადიო პრესკომპანია ზარი -------
ტელეარხი 25 არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივი

პოლიტიკური პარტია "დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 
საქართველო"
ფიზიკური პირები
შ.პ.ს. მედია-სახლი ობიექტივი
შ.პ.ს. ნიუ მედია აჭარა

ტელეიმედი IAA GROUP greenflend
OPTIMUM MEDIA LIMITED
PUBLICIS HEPTA
STARCOM MEDIAVEST LLP
აზერბაიჯანის რესპ. სახ. ნავთობის კომპანიის წარმ.საქ
ს.ს. ჯი პი სი
სარეკლამო სააგენტო დელტა მედია
სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი`
შ.პ.ს. ETV
შ.პ.ს. MEDIA 10
შ.პ.ს. SKY MEDIA
შ.პ.ს. UM GEORGIA
შ.პ.ს. ალტა
შ.პ.ს. ამერიტექსი
შ.პ.ს. ბეთერ ფლაი
შ.პ.ს. დიპლომატ ჯორჯია
შ.პ.ს. ედ კორპორაცია
შ.პ.ს. თივი ლაინი
შ.პ.ს. იმიჯ-ცენტრი
შ.პ.ს. კვარიათი სანსეტ
შ.პ.ს. კრეატორი
შ.პ.ს. მაგთიკომი
შ.პ.ს. მაგი სტილი მედია
შ.პ.ს. მეგა არტი
შ.პ.ს. მედია პოლისი
შ.პ.ს. მედია პორტი
შ.პ.ს. მპგ ჯორჯია
შ.პ.ს. ნიუსრუმი
შ.პ.ს. პაბლისის დიალოგი
შ.პ.ს. პრედა
შ.პ.ს. პროესკო
შ.პ.ს. სააჩი ენდ სააჩი
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*	  გთხოვთ	  გაითვალისწინოთ,	  რომ	  კომისიის	  საერთო-‐სტატისტიკურ	  ბაზაში	  მონაცემებს	  კომპანიები	  თავად	  ტვირთავენ.	  ამასთანავე,	  ოპერატორებს	  უფლება	  აქვთ	  
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მაუწყებელი პირი
შ.პ.ს. ტექნო ბუმი
შ.პ.ს. ფრიმედია
შ.პ.ს. ჯორჯია მედია იქსჩეინჯი
ხელოვნების პრობ კავშირი
ჯი დი ეს თი ვი

ტელეკომპანია ”I სტერეო” შ.პ.ს. "მეცხრე არხი"
შ.პ.ს. "ჯი დი ეს თივი"

ტელეკომპანია ”გურჯაანი” გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ტელეკომპანია ”თანამგზავრი” თანამგზავრი
ტელეკომპანია ”კავკასია” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

შ.პ.ს. ბრენდჰაუზი
შ.პ.ს. მედია პორტი
შ.პ.ს. ჯორჯია მედია იქსჩეინჯი

ტელეკომპანია მზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
შ.პ.ს. "ჯი დი ეს თი-ვი"

ტელერადიოკომპანია ”რიონი” 0
პოლიტიკური პარტია "დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 
საქართველო"

ტელერადიოკომპანია ევრიკა შ.პ.ს. სტუდია მაესტრო
ფოთის ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბი შ.პ.ს. "ფოთის ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბი"
ქართული რადიო შ.პ.ს. "ჯი ემ აი ჯგუფი"
ქედი სტუდიო შ.პ.ს. ევროპარკი
ქვემო ქართლის ტელერადიოკომპანია რუსთავის მერია


