
ფორმა N1 – საწევრო შენატანები და შემოწირულებები საანგარიშგებო პერიოდი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N
ოპერაციის 

თარიღი
შემოსავლის ტიპი *

თანხა / 

ღირებულება 

(ლარებში)

ფიზიკური პირის სახელი და 

გვარი / იურიდიული პირის 

დასახელება

პირადი ნომერი / საიდ. 

კოდი

შემომწირავის საბანკო 

ანგარიშის ნომერი
შემომწირავის ბანკი

ქონების 

აღწერილობა ****

მომსახურების 

მოკლე აღწერილობა

რაოდენობა/ 

მოცულობა

დამატებითი 

ინფორმაცია

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
10/29/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 თეა გაჩეჩილაძე                01021013879  
GE96CR0120007036233601

     ბანკი ქართუ 

2

10/29/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
60000 გელოდი კობალაძე                61001001087  

GE83CR0000009423863601

     ბანკი ქართუ 

3

10/29/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
5000 ზურაბ ჩაჩხიანი                01030041039  

GE14CR0000000907673601

     ბანკი ქართუ 

4

10/29/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
10000 მაკა თევდორაძე                35001025137  

GE73CR0000009470623601

     ბანკი ქართუ 

5
2/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 15000 ივანე ფარქოსაძე                01018003759  
GE49CR0000009471103601

     ბანკი ქართუ 

6
2/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 25000 ნუგზარ დეკანოიძე                38001001532  
GE83CR0000000915993601

     ბანკი ქართუ 

7
2/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 50000 ქეთევან გოცაძე                01008020813  
GE51CR0000009471063601

     ბანკი ქართუ 

8
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 3000 მერაბ ივანაშვილი                12001058920  
GE87CR0000000890693601

     ბანკი ქართუ 

9
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 გია ბაქანიძე                33001025926  
GE72CR0000009415353601

     ბანკი ქართუ 

10
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 მერაბ მეფარიშვილი                61003012119  
GE07CR0000009470973601

     ბანკი ქართუ 

11
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 3000 თამარ რატიანიძე                01024028441  
GE17CR0000000054013601

     ბანკი ქართუ 

12
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 სულხან ივანაშვილი                38001001721  
GE09CR0000009470933601

     ბანკი ქართუ 

13
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 მარინა ლაბაძე                54001002275  
GE25CR0000000879323601

     ბანკი ქართუ 

14
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 40000 თამარ წულაია                37001005737  
GE06CR0000009470993601

     ბანკი ქართუ 

15
1/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 ირაკლი რატიანიძე                01030009866  
GE55CR0000009470983601

     ბანკი ქართუ 

16
10/30/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 6000 ბიჭია დემეტრაშვილი                01025013737  
GE26CR0000000019883601

     ბანკი ქართუ 

17
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 მამუკა კიკაბიძე                01005021349  
GE08CR0000009471923601

     ბანკი ქართუ 

18
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 გელა ურუშაძე                61002001093  
GE57CR0000009471913601

     ბანკი ქართუ 

19
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 7000 შალვა აზარაშვილი                10001021796  
GE10CR0000009471883601

     ბანკი ქართუ 

20
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 25000 დავით ალიბეგაშვილი                01011034473  
GE89CR0000009422773601

     ბანკი ქართუ 

არაფულადი ფორმით ***



21
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 4000 ვახტანგ არაბული                01025000402  
GE43CR0000000908063601

     ბანკი ქართუ 

22
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 7000 გენადი გოგიბერიძე                01006005163  
GE48CR0120007036223601

     ბანკი ქართუ 

23
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 25000 ირაკლი პეტრიაშვილი                01008016572  
GE39CR0000009422803601

     ბანკი ქართუ 

24
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 30000 გოჩა ჩოკოშვილი                01013006513  
GE88CR0000009422793601

     ბანკი ქართუ 

25
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 ზვიადი დემურაშვილი                10001030970  
GE58CR0000009471893601

     ბანკი ქართუ 

26
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 30000 სიმონი გეგელაშვილი                01032000071  
GE40CR0000009422783601

     ბანკი ქართუ 

27
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 15000 დავით დემურაშვილი                10002000820  
GE59CR0000009471873601

     ბანკი ქართუ 

28
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 20000 მიხეილ ამირანაშვილი                01003004153  
GE60CR0000009471853601

     ბანკი ქართუ 

29
7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 დომენტი კობახიძე                01019019229  
GE05CR0000000914643601

     ბანკი ქართუ 

30
7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 35000 ვლადიმერ რობაქიძე                01005018491  
GE61CR0000009471833601

     ბანკი ქართუ 

31

7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
60000 მენი ბენიშ                01501136395  

GE13CR0000009471823601

     ბანკი ქართუ 

32

7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
15000 გია ცხოვრებაძე                01030032760  

GE14CR0000009471803601

     ბანკი ქართუ 

33

7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
55000 კობა მენაბდიშვილი                15001004994  

GE63CR0000009471793601

     ბანკი ქართუ 

34
7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 35000 ნიკა ზაუტაშვილი                01026004714  
GE54CR0000009432203601

     ბანკი ქართუ 

35
7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 15000 ლევან ასანიძე                01024023869  
GE64CR0000009471773601

     ბანკი ქართუ 

36
7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 50000 თორნიკე ლიპარტია                01024029639  
GE15CR0000009471783601

     ბანკი ქართუ 

37
7/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 15000 გიორგი როგავა                01008010178  
GE20CR0000009471683601

     ბანკი ქართუ 

38
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 7000 მალხაზ ხოშტარია                01011007601  
GE68CR0000009471693601

     ბანკი ქართუ 

39
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 გიორგი დავითიანი                01024072078  
GE22CR0000009471643601

     ბანკი ქართუ 

40
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 25000 რევაზ ლობჯანიძე                45001000339  
GE16CR0000009471763601

     ბანკი ქართუ 

41
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 არჩილ ჯაყელი                10001005937  
GE65CR0000009471753601

     ბანკი ქართუ 

42
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 ვეფხია გიგაური                01017016909  
GE69CR0000009471673601

     ბანკი ქართუ 

43
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 უშანგი სომხიშვილი                01008015784  
GE11CR0000009416573601

     ბანკი ქართუ 

44
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1500 რემი დეკანოიძე                54001010228  
GE10CR0000009416593601

     ბანკი ქართუ 

45
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2500 ივანე აბაშიძე                01026002955  
GE04CR0000000914663601

     ბანკი ქართუ 

46
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 7000 დავით ბედოიძე                01026005460  
GE71CR0000009471633601

     ბანკი ქართუ 



47
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 4000 მამელი ქობალია                48001012074  
GE23CR0000009471623601

     ბანკი ქართუ 

48
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 კობა გაფრინდაშვილი                01011003699  
GE96CR0000009415843601

     ბანკი ქართუ 

49
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 3000 ვახტანგ დოლიძე                59002003428  
GE48CR0000000914753601

     ბანკი ქართუ 

50
6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 25000 კახაბერ კეკელიძე                10002000422  
GE17CR0000009471743601

     ბანკი ქართუ 

51

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

25000 ბესიკი მენაბდიშვილი                10001009710  

GE66CR0000009471733601

     ბანკი ქართუ 

52

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

10000 ემზარ ოქროჯანაშვილი                01027007079  

GE18CR0000009471723601

     ბანკი ქართუ 

53

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

15000 ზურაბ ზაალიშვილი                01010008016  

GE67CR0000009471713601

     ბანკი ქართუ 

54

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

1500 ლევან მახარაძე                01005015935  

GE74CR0000009471573601

     ბანკი ქართუ 

55

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

1500 ოთარ სამადაშვილი                01027043462  

GE89CR0000009415983601

     ბანკი ქართუ 

56

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

2500 ვახტანგ რაფავა                01027042460  

GE78CR0000000919003601

     ბანკი ქართუ 

57

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

2500 ალექსანდრე მაღრაძე                01021000790  

GE75CR0000009471553601

     ბანკი ქართუ 

58

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
1500 იოსებ ხუციშვილი                01019047442  

GE49CR0030086120453601

     ბანკი ქართუ 

59

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

2000 მურმან დემეტრაშვილი                01024064419  

GE56CR0000000914593601

     ბანკი ქართუ 

60

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
2000 ირაკლი ბურძენიძე                54001007948  

GE02CR0000000914703601

     ბანკი ქართუ 

61

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
25000 ქეთევან კურტანიძე                01022003056  

GE70CR0000009471653601

     ბანკი ქართუ 

62

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

20000 ნინო დონაძე                01017017830  

GE21CR0000009471663601

     ბანკი ქართუ 



63

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

15000 კახაბერ დაფქვიაშვილი                01024061997  

GE72CR0000009471613601

     ბანკი ქართუ 

64

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
40000 ვლადიმერ კახეთელიძე                01017009973  

GE24CR0000009471603601

     ბანკი ქართუ 

65

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
10000 ზვიადი ჯაყელი                10001041188  

GE73CR0000009471593601

     ბანკი ქართუ 

66

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
10000 მაკა გვიჩია                01008011371  

GE25CR0000009471583601

     ბანკი ქართუ 

67

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

10000 ალექსანდრე ნონიაშვილი                24001000640  

GE26CR0000009471563601

     ბანკი ქართუ 

68

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

3500 ირაკლი ტატიშვილი                01017011977  

GE76CR0000009471533601

     ბანკი ქართუ 

69

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
2000 ირაკლი ბეროზაშვილი                01019080889  

GE28CR0000009471523601

     ბანკი ქართუ 

70

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

2000 გია ბუხიაშვილი                13001001790  

GE51CR0000000131903601

     ბანკი ქართუ 

71

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
4000 ოლია ყლატეიშვილი                01024045123  

GE02CR0000009422573601

     ბანკი ქართუ 

72

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

40000 მიხეილ კვარაცხელია                01008009562  

GE25CR0000009423083601

     ბანკი ქართუ 

73

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

60000 კახაბერი ლატარია                42001006386  

GE18CR0050009420553601

     ბანკი ქართუ 

74

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
10000 არჩილ კალანდარიშვილი                01015024371  

GE78CR0000009471493601

     ბანკი ქართუ 

75

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
20000 ნოდარ გოდერძიშვილი                01015021159  

GE30CR0000009471483601

     ბანკი ქართუ 

76

6/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

40000 ბენორ მიგინეიშვილი                01010015463  

GE79CR0000009471473601

     ბანკი ქართუ 

77

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
1000 გიზო ახვლედიანი                35001081497  

GE78CR0000009416203601

     ბანკი ქართუ 



78

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

4000 თეონა ჩაგელიშვილი                01030025626  

GE73CR0000000907463601

     ბანკი ქართუ 

79

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
1500 გრიგოლ ჯაში                01024041733  

GE07CR0000000914603601

     ბანკი ქართუ 

80

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

10000 კონსტანტინე ხაჭაპურიძე                18001004656  

GE31CR0000009471463601

     ბანკი ქართუ 

81

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

20000 გელა ბერძენიშვილი                01026011405  

GE80CR0000009471453601

     ბანკი ქართუ 

82

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
10000 გოჩა გიგაშვილი                01019009067  

GE81CR0000009471433601

     ბანკი ქართუ 

83

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
10000 ამირან ქართველიშვილი                01003010921  

GE32CR0000009471443601

     ბანკი ქართუ 

84

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

30000 გიორგი ჩხეიძე                01025006757  

GE82CR0000009471413601

     ბანკი ქართუ 

85

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
45000 შალვა მეფარიშვილი                01024002154  

GE34CR0000009471403601

     ბანკი ქართუ 

86

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

40000 ალექსანდრე ხიზანიშვილი                01007000462  

GE84CR0000009471373601

     ბანკი ქართუ 

87

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
1500 სალომე ქინქლაძე                01017043668  

GE87CR0000009471313601

     ბანკი ქართუ 

88

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

1000 თამაზ ჩხაიძე                35701129865  

GE37CR0000009471343601

     ბანკი ქართუ 

89

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
3000 ვალერი თევდორაშვილი                40001035171  

GE36CR0000009471363601

     ბანკი ქართუ 

90

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
6000 ერეკლე ჩხიკვაძე                01013019946  

GE85CR0000009471353601

     ბანკი ქართუ 

91

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
3000 ნიკოლოზ ჩიქვანაია                01030000028  

GE86CR0000009471333601

     ბანკი ქართუ 

92

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

3000 გიორგი ხვედელიძე                01003000933  

GE83CR0000000892713601

     ბანკი ქართუ 



93

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
3000 ალექსანდრე უგულავა                01023009842  

GE54CR0000009415713601

     ბანკი ქართუ 

94

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
5000 სერგო გეგეშიძე                37001015255  

GE38CR0000009471323601

     ბანკი ქართუ 

95

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

2000 ვაჟა კაკიაშვილი                25001014693  

GE42CR0000009469303601

     ბანკი ქართუ 

96

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა
2000 ნუცა ნანიტაშვილი                01017035037  

GE36CR0000009448083601

     ბანკი ქართუ 

97

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

1000 გიორგი მარხვაშვილი                35001055274  

GE90CR0000000914883601

     ბანკი ქართუ 

98

5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა

1000 ზაზა გიქოშვილი                03001002997  

GE97CR0000009415823601

     ბანკი ქართუ 

99
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1500 ნინო ხიდეშელი                01009002854  
GE39CR0000000918813601

     ბანკი ქართუ 

100
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 გვანცა ცხვედიანი                34001000686  
GE31CR0000000931583601

     ბანკი ქართუ 

101
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 8000 გელა ჭუმბურიძე                60002008910  
GE39CR0000009471303601

     ბანკი ქართუ 

102
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 გიორგი აფრიდონიძე                60002004211  
GE88CR0000009471293601

     ბანკი ქართუ 

103
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 3000 ბონდო ჯანაშია                01030044532  
GE40CR0000009471283601

     ბანკი ქართუ 

104
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 ვიტალი ივანაშვილი                38001044042  
GE89CR0000009471273601

     ბანკი ქართუ 

105
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 დიმიტრი როსტომიანი                01001027113  
GE41CR0000009471263601

     ბანკი ქართუ 

106
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 დავით გოგიჩაიშვილი                01024022144  
GE90CR0000009471253601

     ბანკი ქართუ 

107
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 გივი გელაშვილი                35001048400  
GE90CR0000009415963601

     ბანკი ქართუ 

108
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 დავით არსენიძე                01025002748  
GE92CR0000000914843601

     ბანკი ქართუ 

109
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 გიორგი პეტრიაშვილი                01020004788  
GE42CR0000009471243601

     ბანკი ქართუ 

110
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 55000 კახაბერ მჭედლიშვილი                35001012694  
GE83CR0000009471393601

     ბანკი ქართუ 

111
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 20000 ოლეგ ბიჭიაშვილი                01005001701  
GE35CR0000009471383601

     ბანკი ქართუ 

112
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 თეონა კენედი                01002001811  
GE43CR0000009471223601

     ბანკი ქართუ 

113
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 ირაკლი სარავა                55001002446  
GE54CR0000000923363601

     ბანკი ქართუ 

114
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 ჯაბა ბარათაშვილი                01024030027  
GE92CR0000009471213601

     ბანკი ქართუ 



115
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 2000 ირინე მაისაია                01030003136  
GE44CR0000009471203601

     ბანკი ქართუ 

116
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 ბეჟან მოლაშხია                62001002699  
GE98CR0000009422593601

     ბანკი ქართუ 

117
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 თეიმურაზ ტვილდიანი                01027017535  
GE38CR0000000922713601

     ბანკი ქართუ 

118
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 გრიგოლ კვიჟინაძე                01024004967  
GE86CR0000000922723601

     ბანკი ქართუ 

119
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 20000 მიხეილ სირაძე                38001027887  
GE62CR0000009426223601

     ბანკი ქართუ 

120
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 60000 მამუკა ლოლუა                62007000305  
GE27CR0000009453113601

     ბანკი ქართუ 

121
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 ავთანდილ ჯანაშია                01030002693  
GE31CR0000000046943601

     ბანკი ქართუ 

122
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 თეა მარჯანიშვილი                55001001650  
GE12CR0000009416553601

     ბანკი ქართუ 

123
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 3500 სერაფიონ ნოზაძე                01003007266  
GE49CR0000000914733601

     ბანკი ქართუ 

124
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 1000 ზაზა აბრამია                01017000613  
GE46CR0000009471163601

     ბანკი ქართუ 

125
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 კახა შუბითიძე                38001013971  
GE48CR0000009471123601

     ბანკი ქართუ 

126
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 20000 ზაზა ზაბახიძე                38001003440  
GE98CR0000009448783601

     ბანკი ქართუ 

127
5/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 ლოტბარ ჩხარტიშვილი                01014006265  
GE75CR0000000047033601

     ბანკი ქართუ 

128
11/13/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 15000 ჟანა გამხიტაშვილი                01001061243  
GE42CR0180009454453601

     ბანკი ქართუ 

129
11/13/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 მალხაზ ხვედელიძე                01001007393  
GE94CR0000009472143601

     ბანკი ქართუ 

130
11/13/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 ვახტანგი ხვედელიძე                54001018826  
GE95CR0000009472123601

     ბანკი ქართუ 

131
11/13/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 8000 პეტრე ივანიშვილი                01002001292  
GE95CR0000000907023601

     ბანკი ქართუ 

132
11/13/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 ლევან ივანიშვილი                01002012055  
GE46CR0000009472133601

     ბანკი ქართუ 

133
12/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 ლევან კობახიძე                01011029950  
GE49CR0000009472073601

     ბანკი ქართუ 

134
12/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 5000 გოჩა ხიხაძე                01011030349  
GE98CR0000009472063601

     ბანკი ქართუ 

135
12/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 40000 სამსონი ფრუიძე                60003003468  
GE51CR0000009472033601

     ბანკი ქართუ 

136
11/14/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 10000 გიორგი საღირაშვილი                01005010855  
GE83CR0000000931513601

     ბანკი ქართუ 

137
11/14/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 60000 ირაკლი კერვალიშვილი                01008002113  
GE87CR0000009472283601

     ბანკი ქართუ 

138
11/14/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 20000 აპალონ ბჟალავა                42001000199  
GE56CR0000009447683601

     ბანკი ქართუ 

139
11/14/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 50000 თეიმურაზ კერვალიშვილი                35001015358  
GE37CR0000009447093601

     ბანკი ქართუ 

140
11/14/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 60000 ირაკლი თათეიშვილი                01026000580  
GE36CR0000009447113601

     ბანკი ქართუ 

141
11/14/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 25000 ზაზა რობიტაშვილი                14001004922  
GE43CR0000009472193601

     ბანკი ქართუ 



142
8/11/2018

ფულადი 

შემოწირულობა 100000 გაგრა+ 250724284
GE08BG000000015251590

საქართველოს ბანკი

2068000
…

ბ.ა.

** "მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მეორე პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტის შესაბამისად შემოწირულობის განმახორციელებელი იურიდიული პირის პარტიონრები და საბოლოო 

ბენეფიციარები უნდა იყვნენ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები.

*** არაფულად შემოსავალში შედის უძრავი და მოძრავი ნივთი, არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე და მომსახურება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური  უფლებას იტოვებს გადაამოწმოს შემოწირული ქონების საბაზრო ღირებულება და 

მოახდინოს შესაბამისი კორექტირება.

**** მიუთითეთ დეტალური ინფორმაცია ქონების შესახებ (მად.: მიწა, მისი ფართობი, ადგილმდებარეობა, საკადასტრო კოდი და ა.შ);   აღნიშნულ ველში ივსება ინფორმაცია შემოწირულობის სახით მირებული ქონების შესახებ.

ბუღალტერი (ან 

საამისოდ 

ხელმოწერები:

* შემოსავლის ტიპი-ს ველში იწერება: ფულადი შემოწირულება, არაფულადი შემოწირულება, საწევრო შენატანი.

ხელმძღვანელი



ფორმა N3 - საარჩევნო კამპანიის ფონდის შემოსავლები

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N შემოსავლების ჩამონათვალი
ფაქტობრივი 

შემოსავალი

საკასო 

შემოსავალი

1 შემოსავლები 2068621 2068150

1.1 შემოსავლები ფულადი სახით 2068000 2068150

1.1.1 საწევრო შენატანები

1.1.2 შემოწირულებები 2068000 2068000

1.1.2.1 შემოწირულებები ფიზიკური პირებისაგან 1968000 1968000

1.1.2.2 შემოწირულებები იურიდიული პირებისაგან 100000 100000

1.1.2.3 საჯარო ღონისძიებების მეშვეობით მიღებული შემოწირულებები

1.1.3 სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხები 0 0

1.1.3.1 საბიუჯეტო დაფინანსება

1.1.3.2
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან 

მიღებული სახსრები

1.1.4 დამხმარე ხასიათის საქმიანობიდან მიღებული სახსრები 0 0

1.1.4.1 სიმბოლიკის გავრცელებით მიღებული შემოსავლები

1.1.4.2
ლექციებით გამოფენებით და სხვა მსგავსი ღონისძიებების მოწყობით მიღებული 

შემოსავლები

1.1.4.3 საგამომცემლო და სხვა საქმიანობით მიღებული თანხები

1.1.4.4 დამხმარე ხასიათის საქმიანობიდან მიღებული სხვა სახსრები

1.1.5 კომერციული ბანკებიდან მიღებული სესხები/კრედიტები

1.1.6 სხვა ფულადი შემოსავლები თანხის დაბრუნება 150

1.2 შემოსავლები არაფულადი სახით 621 0

1.2.1 შემოწირულებები ფიზიკური პირებისაგან 0 0

1.2.1.1 შემოწირულებები ფიზიკური პირებისაგან (უძრავი ქონება)

1.2.1.2 შემოწირულებები ფიზიკური პირებისაგან (მოძრავი ქონება) 0

1.2.1.3 შემოწირულებები ფიზიკური პირებისაგან (სხვა)

1.2.2 შემოწირულებები იურიდიული პირებისაგან 0 0

1.2.2.1 შემოწირულებები იურიდიული  პირებისაგან (უძრავი ქონება)

1.2.2.2 შემოწირულებები იურიდიული  პირებისაგან (მოძრავი ქონება)

1.2.2.3 შემოწირულებები იურიდიული  პირებისაგან (სხვა)

1.2.3 სხვა არაფულადი შემოსავლები (მათ შორის  მოგება კურსთაშორისი სხვაობებიდან) 621

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                     ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                               პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.

საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018



ფორმა N5 - საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯები

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N ხარჯების ჩამონათვალი
ფაქტობრივი 

ხარჯი
საკასო ხარჯი

1 ხარჯები 2,074,589 1,770,217

1.1 შრომის ანაზღაურება 248,563 1,000

1.1.1 ხელფასები 20,625 1,000

1.1.2  პრემია (აგიტატორების ანაზღაურება) 227,938

1.2 საქონელი და მომსახურება 1,825,636 1,768,026

1.2.1 მივლინებები 0 3,347

1.2.1.1 მივლინებები ქვეყნის შიგნით 3,347

1.2.1.2 მივლინებები ქვეყნის გარეთ

1.2.2 ოფისის ხარჯები 8,682 16,219

1.2.2.1
საკანცელარიო საქონლის, საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენის, 

დამონტაჟების და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7614

1.2.2.2 საოფისე ავეჯი

1.2.2.3
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე 

რემონტის ხარჯები

1.2.2.4 კავშირგაბმულობის ხარჯი 3278 3278

1.2.2.5 საფოსტო მომსახურების ხარჯი

1.2.2.6 კომუნალური ხარჯი 5403.63 5327
1.2.2.6

.1
ელექტროენერგიის ხარჯი 4188 4,112

1.2.2.6

.2
წყლის ხარჯი 909 909

1.2.2.6

.3
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 278 278

1.2.2.6

.4
სხვა კომუნალური ხარჯი 28 28

1.2.2.7 ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1.2.3 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.2.4 კვების ხარჯები

1.2.5 სამედიცინო ხარჯები

1.2.6 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 0

1.2.6.1 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1.2.6.2 მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.2.7 ბანკის მომსახურების ხარჯი 79 79

1.2.8 რეკლამის ხარჯები 1,641,965 1,304,680

1.2.8.1 სატელევიზიო რეკლამის ხარჯები 50,250

1.2.8.2 ბეჭდური რეკლამის ხარჯები 20,100 201,078

1.2.8.3 ინტერნეტ-რეკლამის ხარჯი 119,749 200,648

1.2.8.4 ბრენდირებული აქსესუარებით რეკლამის ხარჯი

1.2.8.5 გარე რეკლამის ხარჯი * 1,485,566 748,287

1.2.8.6 სხვა სარეკლამო ხარჯები 16,550 104,416

1.2.9
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო 

შეხვედრების მოწყობის ხარჯები

1.2.10 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების 23,993 101,113

1.2.11 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

1.2.12 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

1.2.13 საიჯარო ქირის ხარჯი 147,378 175,338

1.2.13.1 უძრავი ქონების იჯარის ხარჯი 143,553 168,788

1.2.13.2 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯი 3,824 6,550

1.2.13.3 სხვა მოძრავი ქონების იჯარის ხარჯი

1.2.14 კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებები

1.2.15 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,540 167,250

1.3 პირებისათვის მატერიალური და არამატერიალური ფასეულობების გადაცემა 0 800

1.3.1 მცირე ღირებულების აქსესუარები (მაისურები, კეპები, ქუდები, დროშები და ა.შ.) 800

1.3.2 სხვა ფასეულობები

1.4 დამხმარე ხასიათის საქმიანობისათვის გაწეული ხარჯები

1.5 სოციალური უზრუნველყოფა

საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018



1.6 სხვა ხარჯები 391 391

1.6.1 დაზღვევის ხარჯი

1.6.2
გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული 

დღგ-ის)

1.6.3 მოსაკრებლები

1.6.4 სხვადასხვა ხარჯები

1.6.5 ზარალი კურსთაშორისი სხვაობებიდან 391 391

2 არაფინანსური აქტივების შეძენისათვის გადახდილი თანხები 0

2.1 შენობა-ნაგებობები

2.2 მიწა

2.3 სატრანსპორტო საშუალებები

2.4 სხვა მანქანა დანადგარები და მოწყობილობები

2.5 სხვა ძირითადი აქტივები

2.6 სხვა მატერიალური მარაგები

3 სხვა ფინანსური აქტივების ზრდა

4 ვალდებულებების კლება 0 0

4.1 კომერციული ბანკებიდან მიღებული სესხების დაფარვა

4.2 სხვა სესხების დაფარვა

5 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                           

           ბ.ა.

* ბილბორდი, ლაით ბოქსი, ქუჩაში დამონტაჟებული ეკრანი, სატრანსპორტო საშუალებებზე განთავსებული რეკლამა და სხვა.

 ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

 პასუხისმგებელი პირი)



ფორმა N5.1 - სხვადასხვა ხარჯებისა და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების 

განმარტებითი შენიშვნა*

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N ხარჯის კლასიფიკაცია ბუნებისა და შინაარსის მიხედვით
ფაქტობრივი 

ხარჯი
საკასო ხარჯი

1.6.4.1

1.6.4.2

...

...

...

...

...

1.2.15.1 ღონისძიების ხარჯი 3,540 167,250

1.2.15.2

...

...

...

...

...

სულ ** 3,540 167,250

* ფორმა N5.1 ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ ფორმა N5 ში წარმოდგენილი სხვადასხდა ხარჯები (1.6.4), 

სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების (1.2.15) ფაქტიური და საკასო ხარჯის მოცულობა ცალ ცალკე ან ერთად აღებული

 აღემატება ამავე ფორმის N1.2 ან N1.6 მუხლების შესაბამისი მნიშვნელობების 5%-ს ან 1,000 ლარს.

** ჯამური მაჩვენებლები უნდა ედრებოდეს ფორმა N5-ში წარმოდგენილ  N 1.2.15 და N1.6.4 მუხლების შესაბამის მნიშვნელობათა ჯამს.

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                            ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                               პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.

საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018



ფორმა N5.2 - ხელფასები, პრემიები

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N სახელი გვარი პირადი ნომერი პოზიცია განაცემის ტიპი
ფაქტობრივი 

ხარჯი
საკასო ხარჯი

გადახდის წყაროსთან 

დაკავებული საშემოსავლო 

გადასახადი

1 ანგი ხუციშვილი 01019023383 შტაბის უფროსი ხელფასი 3,750 0

2 ნინო ცქიტიშვილი 01008024711
შტაბის უფროსის 

მოადგილე
ხელფასი 3,125 0

3 თამაზ კაპანაძე 01009002142

ლოჯისტიკის 

სამსახურის 

უფროსი

ხელფასი 1,875 0

4 ნია ქირია 01031001423

პიარის და 

მედიის 

სამსახურის 

უფროსი

ხელფასი 1,875 0

5 ნინო ანთაძე 01008042363
შეხვედრებზე 

თანხმლები პირი
ხელფასი 1,250 0

6 ნათია პავლიაშვილი 01008040939

პრესასთან 

ურთიერთობის 

სამსახურის 

უფროსი

ხელფასი 1,875 0

7 გოჩა სამხარაძე 01024019324

მონიტორინგის 

სამსახურის 

უფროსი

ხელფასი 1,875 0

8 ნინო მჭედლიშვილი 01013016412

ფინანსური 

სამსახურის 

უფროსი

ხელფასი 1,875 0

9 ნინო მესხი 01024068966 ოფის მენეჯერი ხელფასი 1,250 0

10 ნინო ჩხიტუნიძე 38001014875 დამლაგებელი ხელფასი 875 0

11 ქრისტინა ასლანიდი 01004001534

მედიასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

ხელფასი 1,000 1,000 200

…

სულ:* 20,625 1,000 200

* ჯამური მაჩვენებლები უნდა ედრებოდეს ფორმა  N5-ში წარმოდგენილი N 1.1.1 და N1.1.2 მუხლების შესაბამის მნიშვნელობათა ჯამს.

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                                  ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                                 პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.

საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018



ფორმა N5.3 - მივლინებები

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N სახელი გვარი პირადი ნომერი
მივლინების 

დანიშნულება

მივლინების 

ადგილი

მივლინების 

პერიოდი 

(დღეებში)

ფაქტობრივი 

ხარჯი

საკასო 

ხარჯი

1
სალომე ზურაბიშვილი 01017027556 შეხვედრები სტეფანწმინდა 1 837

2 სალომე ზურაბიშვილი 01017027556 შეხვედრები მესტია 1 1,180

3
სალომე ზურაბიშვილი 01017027556 შეხვედრები სტეფანწმინდა 1 1,330

სულ* 0 3,347

* ჯამური მაჩვენებლები უნდა ედრებოდეს ფორმა  N5-ში წარმოდგენილი N 1.2.1 მუხლის  შესაბამის მნიშვნელობებს.

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                            ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                               პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.

საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018



ფორმა N5.4 - სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (ხელფასის და პრემიის გარდა) 

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N სახელი გვარი პირადი ნომერი განაცემის ტიპი თვე
ფაქტობრივი 

ხარჯი
საკასო ხარჯი

1  ნათია მემარნიშვილი 01002026652 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

2 არტურ მიკრტიჩიანი 01017026101 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

3 ლევანი ლოსაბერიძე 01031003577 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

4 ელენე ერმაკოვა 01017015872 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

5 თეა ქირია 01017016294 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

6 მაკა ლომსაძე 01030013086 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

7 თეონა კუხიანიძე 01017003018 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

8 ნანი ჯიქიძე 21001010465 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

9 ნანა ვარდანაშვილი 01010001279 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

10 ნანი ქათამაძე 01017010326 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

11 გიორგი ტატაშიძე 01017033180 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

12 ეკა თულიანი 01012000453 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

13 ვაჟა  მარტიაშვილი 01017017903 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

14 რევაზ  გოგიტიძე  01008016405 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

15 რუსუდან  პაპიაშვილი 12001058804 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

16 ირინა ცინცაძე 01009000163 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

17 ნელი ჯობავა 01006008799 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

18 თეონა ქუთათელაძე 01008024136 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

19 ირინე კაპანაძე 01008030936 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

20 ქეთევან კერესელიძე 01008031134 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

21 სოფო ჯანაშია 62001024424 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

22 ირმა ჭავჭანიძე 20001050364 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

23 ანი კიკუაშვილი 01008056044 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

24 მაია ხორგუანი 01008049982 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

25 მაია დიდია 01009001099 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

26 ეკატერინე იოსელიანი 01006001629 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

27 ნანა ბოკუჩავა 01010013332 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

28 ნინო კვარაცხელია 01008031403 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

29 შალვა ხუციშვილი 01008028460 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

30 ნატო ფოფხაძე 01024037800 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

31 ნანა ბენდელიანი 01026016184 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

32 სოფიო ენუქიძე 01026006274 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

33 ირმა რატიანი 01026011775 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

34 ნათია
ფრიდონიშვი

ლი
01024044896 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

35 მანანა ნასიძე 01024005803 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

36 ფრიდონ კანკია 01024068404 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

37 ნინო მასურაშვილი 01024074574 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

38 ილარიონ მუსელიანი 01020056462 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

39 ზურაბ გოგოლიძე 38001003354 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

40 ლია ნოზაძე 01001008489 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

41 თენგიზ ლესელიძე 01026001781 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

42 მანანა მერკვილაძე 01026014509 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

43 ლილია ლობოდა 01026007892 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

საანგარიშგებო პერიოდი
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44 ნელი ბაჩიაშვილი 01024007442 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

45 რომან ნოზაძე 01025016839 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

46 ნანი რიჟამაძე 01015002246 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

47 ნესტან ბაღათურია  01015001110 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

48 ლალი ბარიშვილი  59001010446 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

49 ნინა ქვირია 01015018264 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

50 ლეილა მენთეშაშვილი 01015012213 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

51 მერი თედორაძე  01015022858 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

52 ნათია ძაგანია  01015016126 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

53 იზა გალდავა  01015018989 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

54 ქეთევან ილურიძე  01008040299 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

55 გვანცა ფოფხაძე  01015025832 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

56 ლელა მჭედლიშვილი 01015005913 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

57 მარინა ჭალაკანიძე  55001008452 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

58 მარინა გაბუნია   01015004042 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

59 დალი კორაშვილი  01015009410 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

60 ნანა ძაგანია   01016002048 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

61 ნანა მონიავა 29001002273 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

62 მაია ბეგიაშვილი 01011015490 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

63 ლია ხურცილავა 01027016140 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

64 ხათუნა ბარბაქაძე 01025001924 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

65 თამარ ოსიაშვილი 01014001263 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

66 ივანე სუხიშვილი 01011034385 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

67 თეა ელყანოვი 13001000945 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

68 თამაზ შეროზია 01011034367 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

69 ლალი ჯანიკაშვილი 40001009658 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

70 ელიკო კურტანიძე 25001010159 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

71 ნინო გაბელაია 02001004103 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

72 თეა ნათელაშვილი 01027047439 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

73 ხათუნა ქსოვრელი 01027055517 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

74 ირინა სარქისოვა 01012014355 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

75 მანანა მოდებაძე 01013008899 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

76 მანონი გოგიაშვილი 01027049404 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

77 მარგალიტა მჭედლიშვილი 01027060155 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

78 თეიმურაზ დიასამიძე 01013026947 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

79 მანანა ზერეკიძე 01013007483 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

80 რუსიკო ქვათაძე 54001009123 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

81 თამარ ჭუმბურიძე 56001003799 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

82 მაკა ხარაიშვილი 01030003770 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

83 გოჩა სვიანაძე 01013004101 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

84 ლალი ხაღულაშვილი 01013010372 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

85 ნინო ოდიკაძე 62006019456 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

86 ქეთევან ურუმაშვილი 01030004744 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

87 დოდო სამხარაძე 10001000418 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

88 ხათუნა ჯანგიძე 01030051923 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

89 ლიანა ჯანიაშვილი 01301120600 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

90 მარიამ თავაძე 46001004319 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

91 ნანა ყორშია 19001009221 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

92 ნარი ჯიქიძე 01030046741 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

93 ლარისა სამხარაული 01030000027 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

94 მეგი შენგელაია 01030044201 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



95 ბელა აბაშიძე 01005005396 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

96 გულიკო არევაძე 12003000953 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

97 ბადრი გოგოლაძე 01011007919 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

98 ნატო ინასარიძე 01030049388 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

99 რაისა გელენიძე 62001000459 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

100 მანანა დავითაშვილი 01006001828 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

101 მარინა წიკლაური 01008025087 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

102 ნონა დათუნაშვილი 01005019698 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

103 მარიამ გვილავა 62001021148 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

104 ანანო ჭილაია 62003006510 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

105 ელისაბედ რაზმაძე 01005022882 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

106 ნინო ლომთაძე 01007015786 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

107 ნინო ხოფერია 01007004444 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

108 მანანა
ფირცხალაიშვი

ლი
01007012216 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

109 გიორგი ფრანგიშვილი 01005010425 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

110 რუსუდან შონია 01005006445 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

111 მაია ნამგალაძე 01005004000 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

112 მარიამ ყავლაშვილი 01026011202 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

113 ნინო რამიშვილი 36001050069 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

114 ქეთევან
ბაზანდარიშვი

ლი
01005023544 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

115 ნონა შაფაქიძე 33001018230 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

116 ირმა ბურდული 01019029467 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

117 თათია შათირიშვილი 01005033897 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

118 თამარ ქარაბაქი 09001001800 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

119 ირმა დათუნაშვილი 59001001464 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

120 თამარ ცხოვრებაძე 01001040498 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

121 ნათია ბიწაძე 01036003567 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

122 მალხაზ ლაგაზაური 01019010046 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

123 ნინო ჩალაური 01019048482 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

124 ინგა ვასაძე 33001018664 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

125 ინგა ფირანიშვილი 01001048028 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

126 ბექა გეწაძე 01019081822 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

127 ანა ადამია 62001000108 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

128 ანნა
ელიზბარაშვი

ლი
01019040922 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

129 ეკა დაღელაშვილი 01019076984 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

130 იამზე ცუხიშვილი 38001037559 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

131 ნუგზარ ბუტიკაშვილი 01004004027 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

132 მარინე ტურენკო 01004002766 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

133 ნაზი ფეიქრიშვილი 31001011600 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

134 ნათია
ლიპარტელიან

ი
27001002232 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

135 ლალი მაისურაძე 01001046988 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

136 ნინო მანიჟაშვილი 01001065938 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

137 ნინო ხომასურიძე 01002004816 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

138 ეთერი გოგიჩაიშვილი 01001005160 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

139 ეთერი ასათიანი 01002029754 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

140 ირინე საგანელიძე 01003003856 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



141 თამარ მილორავა 01003011186 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

142 გოჩა პატაშური 01003002568 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

143 მარეხი გაბაძე 38001011308 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

144 სოფიო ლაგვილავა 62006055745 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

145 ლაშა ფიცხელანი 36001028558 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

146 გულნარა ჯაჭვაძე 36001004395 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

147 მზია
ჯავახიშვილი-

გიქორაშვილი
36001032605 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

148 ნონა ნუკრაძე 36001020174 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

149 ავთანდილ კინწურაშვილი 01005017617 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

150 ეკატერინე ბარბაქაძე 36001013128 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

151 მანანა ბეჟიტაშვილი 36001007898 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

152 ლილი
სოლოღაშვილ

ი
36001044869 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

153 ეთერი
დეკანოზიშვი

ლი
36001005502 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

154 ირინა ბენდელიანი 27001002324 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

155 ქეთევან გაგნიაშვილი 36001050023 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

156 ქეთევან
ქიზიყურაშვი

ლი
36001001445 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

157 მარინე მესხიშვილი 01011042246 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

158 ბიჭიკო სულიკაშვილი 36001000319 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

159 მაია აზნაურაშვილი 36001027683 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

160 გულნაზი
ახალმოსულიშ

ვილი
13001042183 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

161 ვახტანგი კირველიძე 13001027313 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

162 ბაბულია გოლეთიანი 13001036069 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

163 აბრამი დანელიშვილი 13001014216 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

164 თამარი ღუტიშვილი 45001021676 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

165 ნონა შინჯიკაშვილი 13001002402 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

166 ნანა მესხიშვილი 13001042393 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

167 ანა ცისკარაშვილი 13001067502 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

168 ცირა ეფემიაშვილი 13001014309 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

169 ნინო ეფემიაშვილი 13001061982 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

170 ლალი შიშნიაშვილი 13001020076 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

171 ნინო 
კალატოზიშვი

ლი
20001051578 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

172 ლუდმილა მოლჩანი 13001058264 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

173 მარინა 
საყვარლიშვილ

ი
01024055597 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

174 სოფიო ჩაკვეტაძე 13001056488 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

175 მანანა მოლაშვილი 01001068277 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

176 ნატალია ხმალაძე 40001003000 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

177 ნინო კრაწაშვილი 40001014981 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

178 ლია უსუფაშვილი 40001010025 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

179 ანა კარმაევა 40001006010 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

180 მარინე ნაცვლიშვილი 35001122077 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

181 ლიანა ჯანიაშვილი 40001010409 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



182 მაია ლეკიაშვილი 40001034511 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

183 მარეხი ქუფარაშვილი 40001008973 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

184 თეა
მინდორაშვილ

ი
40001008754 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

185 ჯულიეტა შანშაშვილი 40001031693 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

186 ოლიკო ვარსიმაშვილი 40001029630 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

187 მადლენა ჭაბაშვილი 40001000450 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

188 ფატიმა მჭედლიშვილი 40001032723 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

189 რუსუდან ჯანიაშვილი 40001025951 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

190 დავით მეხრიშვილი 14001006736 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

191 რომან
მარტყოფლიშვ

ილი
14001021812 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

192 ავთანდილ იანვარაშვილი 14001018087 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

193 თენგიზ გორგაძე 14001017441 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

194 ნანი მაჭარაშვილი 01012008349 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

195 ნუგზარ შანშაშვილი 14001023032 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

196 შიო
ტეტელოშვილ

ი
14001011551 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

197 მაყვალა მამუკაშვილი 14001015997 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

198 მარიამ მოთიაშვილი 14001027803 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

199 ნელი ოგბაიძე 14001024858 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

200 ნაირა ზურიკაშვილი 14001012043 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

201 ეთერ
ჭუჭულაშვილ

ი
40001030987 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

202 ელდინო ტუხაშვილი 14001016455 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

203 ანასტასია ჯანიკაშვილი 14001018743 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

204 ნათელა
ტოკლიკიშვილ

ი
14001021674 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

205 ნინო კუპრაშვილი 25001024128 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

206 მარინა დონაძე 25001032898 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

207 ზვიადი ფხალაძე 25001030530 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

208 გიული კიკილაშვილი 25001045270 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

209 იზა სისვაძე 25001041839 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

210 ია მჭედლიძე 25001030661 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

211 მარინე ტალახაძე 25001030201 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

212 მონიკა ჭანტურიძე 25001048554 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

213 მარგალიტა სამხარაძე 25001003369 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

214 შორენა მიროტაძე 25001031233 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

215 მანონი კვიჟინაძე 25001013817 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

216 მაკა ხვედელიძე 38001042927 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

217 ლევანი მამულაშვილი 45001013748 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

218 კახა მჭედლიშვილი 45001007244 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

219 მიხეილ
კულატამიშვი

ლი
35001090690 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

220 თენგიზი ღვალაძე 45001006815 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

221 შამილა კახიტაევი 45001029817 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

222 ელგა მარღიევი 45001025067 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

223 ნიკა კანდელაკი 45001008567 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

224 ზურაბ ყრუაშვილი 45001005641 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

225 სერგო
მამაგულიშვი

ლი
45001012931 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



226 გიორგი გიგიტაშვილი 45001009490 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

227 ქეთევან
კოლელიშვილ

ი
20001021874 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

228 ფატი თეთრაშვილი 20001043902 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

229 ნინა ჯაფარიძე 20001037581 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

230 ნინო პატარაშვილი 20001056002 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

231 ლია ღამბაშიძე 20001013178 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

232 თინიკო შიუკაშვილი 20001009215 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

233 თეონა გიგაშვილი 25001034567 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

234 ნათია საიქოძე 20001020112 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

235 ლილი არაბული 20001024569 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

236 ნანული გოზალიშვილი 20001021229 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

237 სოფიო ხამხაძე 08001030090 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

238 მარინა თეთრაშვილი 45001014165 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

239 ნათია
გრემელაშვილ

ი
20001000769 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

240 რუსუდან
გრემელაშვილ

ი
20301070849 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

241 მარიამი ვართანაშვილი 20001064646 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

242 ზაქარია გუტაშვილი 08001003593 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

243 ალექსი გავარდაშვილი 08001023916 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

244 მერაბ ბულკაშვილი 08001017321 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

245 ასმათ ხანგოშვილი 08001009337 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

246 მერი ხანგოშვილი 08001006625 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

247 ნანული თურქიაშვილი 08001027023 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

248 ანი უძილაური 08001034542 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

249 ფატიმა ლაზვიაშვილი 08001034038 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

250 დალი ბაბილაშვილი 08001013360 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

251 ნათია წითელაური 08001031362 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

252 ნანა რამაზაშვილი 08001033407 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

253 ლია შაშვიაშვილი 08001019432 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

254 დოდო ქიტუაშვილი 08001027159 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

255 ნანა ყვარელაშვილი 08001012039 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

256 ვერიკო გორგიშელი 35001008073 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

257 ლალი გენგაშვილი 35001048283 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

258 მედეა ბაციკაძე 35001026555 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

259 მარინა აბრალავა 35001068861 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

260 რუსუდან ივანაშვილი 35001071768 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

261 ია შატბერაშვილი 35001019079 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

262 ნინო ნადირაძე 35001098873 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

263 ქეთინო ბარბაქაძე 35001013432 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

264 თამაზ ნოზაძე 35001052708 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

265 მაია ჩალაძე 35001074281 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

266 ნინო გელაშვილი 57001007275 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

267 მალხაზ ბექაური 14001002677 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

268 ნინო მერებაშვილი 35001116925 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

269 ლია
ბალარჯიშვილ

ი
35001118159 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

270 ლია პავლიაშვილი 35001093245 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



271 სერგო ქოჩიაშვილი 12001091232 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

272 გუსეინ მარგველანი 12001046763 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

273 თინათინ
ცაცკრიალაშვი

ლი
12001098418 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

274 სალომე ქარჩაიძე 12001098085 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

275 ლალი ჭიკაიძე 12001096719 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

276 გიზო სამხარაული 12001099001 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

277 თეონა ხარაშვილი 12001097110 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

278 გიორგი პაქსაშვილი 12001099602 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

279 რამინ მეხტიევი 12001029340 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

280 ვიტალი კვიციანი 12001099707 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

281 ამირან ბაირამოვი 12001095044 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

282 აბას სარდაროვი 12001037721 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

283 ფლორა ბურჯალიევა 12001051957 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

284 რამაზან ორუჯალიევი 12001058592 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

285 რაგიფ ნასიბოვი 12001019144 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

286 ვალეხ ახვერდიევი 28001042039 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

287 ილია ჯავახიშვილი 59003000209 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

288 ნანა დავაძე 28001074590 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

289 ელბრუს ვალიევი 28001022621 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

290 გაგა ქველაძე 28001113765 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

291 გივი ჩხიტუნიძე 28001104047 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

292 ჰუსეინ ჰუსეინოვი 28001036532 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

293 რიზვან კარაჯაევი 28001025563 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

294 ბახრუზ მამედოვი 28001087680 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

295 მუსა ნასიბოვი 28001011590 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

296 ფარიზ ვალიევი 28001080929 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

297 ელად ისმაილოვი 28001008268 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

298 სააკ კუშჩიანი 28001068100 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

299 მერაბ ნადირაძე 28001050612 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

300 რამიზ სადიგოვი 28001013034 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

301 ნიკა ისიანი 10001069115 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

302 თორნიკე შეყილაძე 10001068276 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

303 თამარ წერეთელი 10001056376 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

304 ნათია მოდებაძე 10001067911 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

305 ანა სიხუაშვილი 10001067907 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

306 ილიაზ მეშველიანი 10001058226 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

307 თამარ ჩუბინიძე 10001068987 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

308 ანა ისიანი 10001064094 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

309 შოთიკო ხურციძე 10001069050 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

310 ნიკა
აბდუშელიშვი

ლი
10001043700 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

311 გიორგი გვარაძე 10001045810 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

312 გიორგი
აბდუშელიშვი

ლი
10001000377 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

313 ილია რეხვიაშვილი 10001057809 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

314 ლექსო კაცაძე 10001018225 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

315 დიტო ავქოფაშვილი 10031004609 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

316 ირმა 

 

ქრისტესიაშვი

ლი

35001049801 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

317 რამაზი  აკოფაშვილი 15001020473 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

318 არსენ გიორგიევი 15001002820 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

319 ნელი  მურღვლიანი 15001027880 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

320 ალფაშა ალიევი 15001011941 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

321 ილხამ ბაკიროვი 15001017358 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



322 ვალი ელჩიევი 15001014325 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

323 ეთერი დაუთაშვილი 15001026943 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

324 გიგა ჯინჭარაშვილი 15950000747 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

325 ელჩინ კახრამანოვი 15001025651 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

326 სახიბ  ისმაილოვი 15001007453 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

327 ილია აბრამიშვილი 15001002318 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

328 რუსუდანი ყულიაშვილი 15001018051 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

329 ლია მარტიაშვილი 15001013451 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

330 ნათია გულბანი 40001020768 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

331 ლეო რეზესიძე 62004019226 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

332 დიანა ხოზრევანიძე 28001062051 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

333 სოფიკო ცალანი 52001025312 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

334 ლაურა ელიზბაროვა 52001014246 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

335 სტანესლავ ფილიპოვი 52001005893 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

336 ჯულიეტა ქოჩარიანი 52001019720 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

337 ზაზა ბოლქვაზე 61009021378 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

338 მაია ბერიძე 52001024293 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

339 გივი მარკოიძე 61009010773 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

340 ვალერიან კვანჭიანი 62003007345 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

341 როლანდ ფასანიძე 61009020072 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

342 ჯაბა დიასამიძე 52001024983 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

343 ფატმან ბოლქვაძე 52001020383 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

344 ვაჟა დავლაძე 61009018915 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

345 ომარ კახაძე 65014001026 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

346 ნინო ბაბლუანი 22001011717 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

347 ვასილი კობაიძე 01027003709 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

348 ზაზა
ზანგურაშვილ

ი
22001013669 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

349 კესარია მურადაშვილი 22001004288 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

350 ნაირა გულბიანი 22001021694 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

351 შოთა ბაბლუანი 22001022865 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

352 დავით წიკლაური 22001022897 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

353 ლამარა 
თევდორაშვილ

ი
01010000355 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

354 მარინე ბადუაშვილი 22001011700 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

355 ნათია მაისურაძე 12001064385 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

356 ნატაშა მომოტოვი 22001009957 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

357 სირანა ინაზემცევა 22350000163 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

358 მაგული ცინარიძე 61006047128 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

359 სონია მენთეშაშვილი 22001013385 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

360 ნათელა მეგულაშვილი 22001009463 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

361 მიხეილ მგელიაშვილი 23001001790 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

362 რუსუდან სისაური 23001001100 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

363 აჩიკო ალბუთაშვილი 23001005465 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

364 სოსო ჭედილაშვილი 23001009310 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

365 ნუკრი
შიომღვდლიშვ

ილი
23001003556 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

366 მაკა ნიჟარაძე 61004023226 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

367 ნატო სუარიშვილი 01002013360 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

368 თემურ მგელიაშვილი 23001014001 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



369 ხათუნა დათოშვილი 35001021318 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

370 ქეთევან ალბუთაშვილი 23001002958 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

371 ნინო ჯამაგიძე 23001008724 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

372 ლანა გედეხაური 23001012279 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

373 ნესტან
ბაინდურაშვი

ლი
23001003834 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

374 ნათია ოდოსაშვილი 01001022978 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

375 ირაკლი კაპანაძე 31001007517 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

376 ოთარი კაპანაძე 31001002039 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

377 ნიკოლოზ არეშიძე 31001048257 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

378 გიორგი აბესაძე 31001013246 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

379 ბარბარა  მიქელაძე 50001003288 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

380 ლაშა მიქელაძე 31001054477 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

381 მიტკა მანაგაძე 31001005948 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

382 თამთა  ბაბაევი 31001053329 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

383 გრიგოლ ჩოხელი 31001050006 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

384 ნათია ბებურიძე 31001053028 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

385 ზურაბ თამაზაშვილი 31001049118 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

386 ყარამან ყარამანოვი 31001000399 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

387 გიორგი ნიჟარაძე 31001032026 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

388 შალვა ფსუტური 06001008284 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

389 რუსუდანი ბერიანიძე 06001003930 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

390 ნანა
ფალავანდიშვი

ლი
01013004914 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

391 მამუკა შერმადინი 16001003033 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

392 იოსებ ინაშვილი 16001023256 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

393 ლევან მამნიაშვილი 16001002214 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

394 გოჩა ჭინჭარაული 16001000069 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

395 ვაჟა ჭონქაძე 16001025744 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

396 ნოდარ ყველაიძე 16001023860 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

397 კახა ყეინიშვილი 16001016721 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

398 გიორგი ჯღუნიაშვილი 16001022068 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

399 ბადრი ძლიერიშვილი 16001020414 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

400 ზურაბ ფეიქრიშვილი 16001004708 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

401 ქეთევან ოსიტაშვილი 16001027062 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

402 ნინო ლილუაშვილი 32001057555 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

403 სისმონდა ჩონიაძე 16001028163 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

404 მაია ქავთარაძე 16001028634 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

405 ლიკა ფასიაშვილი 24001034656 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

406 ჯემალ ბროლაძე 24001049445 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

407 რუსუდან ბიჭიკაშვილი 24001000696 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

408 ნატალია ცინცაძე 01005000085 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

409 მედეია ქავთარაძე 24001037686 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

410 დავით ადიკაშვილი 24001007250 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

411 გიორგი ხუციშვილი 01020014057 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

412 ნაირა
კელეპტრიშვი

ლი
24001043159 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

413 მეგი ჯანიაშვილი 24001010892 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

414 ირმა გურწიშვილი 24001000804 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

415 ხატია
დემეტრაშვილ

ი-ბრეგვაძე
24001038985 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

416 ფატმან ჟარულაევი 49001013536 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



417 ანნა ზაზანაშვილი 20001021774 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

418 ლაურა გურგენაშვილი 24001039462 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

419 ნინო ხუციშვილი 24001044607 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

420 სოფიო  ფილიშვილი 59001086833 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

421 ეკატერინე ინაური 59001027234 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

422 თამარ  ხინჩეგაშვილი 59001086187 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

423 ნუნუ თულაშვილი 59001036935 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

424 ინგა  თედეევი 59001028760 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

425 მარიეტა  ჭიღლაძე 43001006313 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

426 ელზა დუღაძე 59001098668 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

427 დიტო  ლუკაშვილი 59601133224 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

428 იზოლდა  მაღალდაძე 59001016324 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

429 ნინო სუხიტაშვილი 59001037383 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

430 ირმა თათრიშვილი 59001094339 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

431 გოგიტა  ჩალაბაშვილი 59001108480 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

432 მარინა  ბიძინაშვილი 24001040354 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

433 გიორგი  შიუკაშვილი 59001100711 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

434 თამარ  მინდიაშვილი 59001033635 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

435 თემური ხაბარელი 43001008130 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

436 გიორგი კორკოტაძე 43001042984 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

437 გიორგი როინიშვილი 43001038249 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

438 მარიამ ბუზიაშვილი 43301046170 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

439 ბადრი ყველაშვილი 43001025180 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

440 თამარ ნოზაძე 43001042460 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

441 ნინო მეკარიშვილი 43001038798 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

442 ციცინო
მამაგულაშვილ

ი
43001022986 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

443 ირინე კაპანაძე 11001009279 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

444 ლალი ჯანხოთელი 47001032273 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

445 ფიქრია გოგალაძე 43001007734 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

446 ემზარ პაკელიანი 62004013906 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

447 თემურ ბერიძე 57001042697 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

448 ჯუმბერ გოგოლაძე 57001038634 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

449 ავთანდილ ნადირაშვილი 57001047160 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

450 სოფიკო
ფანქველაშვილ

ი
57001055438 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

451 ნელი გოგალაძე 57001038653 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

452 ცირა ჯუღელი 57001018170 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

453 მარიამ ნოზაძე 57001030587 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

454 ნანა ტოტოშვილი 43001028246 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

455 ნინო აბაიაძე 57001053524 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

456 როზა აბელიანი 57001017907 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

457 დოდო მაჭარაშვილი 21001018967 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

458 ლელა სამხარაძე 18001016607 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

459 მაია მურჯიკნელი 57001033124 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

460 ინა
არდემანაშვილ

ი
43001040168 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

461 ეთერ გოგალაძე 57001046244 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

462 შალვა კიკნაძე 11001006378 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

463 ედიკ ისმაილოვი 11001006806 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



464 რაზმიკ არუთუნიანი 11001018513 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

465 გელა ბიბილურიძე 11001026162 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

466 ლიანა ანდღულაძე 11001005196 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

467 ქეთევან ხაჩიძე 11001031942 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

468 მამუკა ლომიძე 11001023785 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

469 გიორგი ბლიაძე 11001029683 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

470 თამარ მაძღარაშვილი 11001023220 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

471 ინეზა მელიქიძე 11001024002 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

472 რამაზ ხაჩიძე 11001008466 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

473 მარინე სამადაძე 47001019600 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

474 გურამ ჭაუჭიძე 11001008069 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

475 ტრისტან ჩადუნელი 11001027631 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

476 ნაირა ჩიტაშვილი 47001031091 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

477 რომანი კოპაძე 47001035040 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

478 ანა დავიდოვი 47001026232 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

479 რევაზი თელიაშვილი 47001007683 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

480 ზურაბი სარიშვილი 47001003148 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

481 ეკა ნიჟარაძე 47001027097 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

482 ანაიდა ამირხანიან 47001027428 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

483 ნათია ჩადუნელი 47001033623 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

484 თენგიზ ჯანაშვილი 47001006825 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

485 ვახტანგი სამარჯიშვილი 47001005308 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

486 ზოია ათუნაშვილი 47001014147 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

487 ბეჟან გორგოძე 03001001720 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

488 დავით კალანდაძე 03001002609 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

489 ოლეგი მინაძე 03001004040 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

490 ცირა
კოპალეიშვილ

ი
37001008613 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

491 ოლეგი გობოზოვი 03001005342 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

492 ნატო კარკაძე 03001017659 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

493 რუსუდან აკოფოვი 03001013385 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

494 ლია გორგოძე 03001012091 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

495 ბელა ლობჟანიძე 03001015150 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

496 თამაზ ნატრიაშვილი 03001006651 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

497 ვახო ტაბატაძე 03001002039 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

498 თეონა ჭაღიაშვილი 03001020081 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

499 გიორგი გაბედავა 03001005225 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

500 თენგიზ ღვინიაშვილი 03001003257 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

501 რუსუდან ლობჟანიძე 03001005519 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

502 გიორგი ტივაძე 05001006758 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

503 ბესიკ ბერიძე 05001003075 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

504 გიორგი ქუქჩიშვილი 05001011556 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

505 ლევან მაღრაძე 05001008467 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

506 ბიძინა ოგბაიძე 05001000352 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

507 ავთანდილ ქავთარაძე 32001004459 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

508 გიორგი მელიქიძე 05001012836 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

509 ფიქრია  კოპალიანი 51001024429 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

510 თეონა  ბერიძე 05201013421 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

511 ნათელა  ბერიძე 5001005924 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

512 აზა  მარტინენკო 47001030089 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

513 მზია  მარუაშვილი 5001007168 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

514 სპარტაკ  მელიქიძე 5001012177 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

515 ალექსი  გვარამაძე 5001002526 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

516 მანანა  ბერიძე 5001004105 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



517 კამო ელბაკიან 07001005486 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

518 არკადი ქამალიან 07001008329 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

519 ვიაჩესლავ გევორგიან 07001019625 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

520 აღვან აკოპიან 07001046998 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

521 არუთიუნ თარზიან 07001044711 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

522 გაიანე ალექსანიან 33001048022 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

523 ალექსანდრ ქოსიან 07001048240 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

524 კლიმენტ ფაშაიან 07001051402 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

525 არარატ ავაქიან 07001014019 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

526 აშოტ ამირშადიან 07001009225 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

527 თენგიზ მურჯიკნელი 07001052541 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

528 ვლადიმირ ქამალიან 07001034378 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

529 არტურ ჰარუთუნიან 07001002758 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

530 ჰარუთიუნ ნიკოღოსიან 07001036806 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

531 სამველ მკოიან 07001006630 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

532 არკადი მოსოიან 32001006254 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

533 აკობ ჰაკობიან 32001000261 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

534 არმენ ვარდანიან 32001014839 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

535 ნაირა მანველიან 32001029457 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

536 დონარა მალხასიან 32001020165 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

537 ლევონ ვარდანიან 32001000170 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

538 რუზანნა აბდულკიან 32001012852 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

539 ასმიკ სტამბოლციან 32001016031 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

540 ზარუნ მღდესიან 32001007145 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

541 ნაირა კურღინიან 32001020802 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

542 სეირან თაზაიან 32001028363 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

543 რომა მნდლიან 32001027293 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

544 კარინე არაქელიან 32001023697 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

545 აგაჯან პანკრატიან 32001000280 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

546 გევორგ ჩარჩიან 32001023958 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

547 დარეჯან ხომასურიძე 34001006008 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

548 ლუიზა როსნაძე 01001039747 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

549 ფიქრია გრძელიშვილი 35001110629 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

550
სილიბისტრ

ო
სხირტლაძე 34001001765 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

551 მანანა მეტრეველი 01009005120 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

552 ლეილა მარკოიშვილი 34001008066 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

553 ცირა ლობჯანიძე 34001003867 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

554 ნათელა ჩიხრაძე 34001005860 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

555 ნათელა ჩიხრაძე 34001003710 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

556 ირინა ჯოხაძე 34001007103 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

557 ნინო ბიძიშვილი 34001007716 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

558 კობა ლობჯანიძე 01012014454 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

559 შალვა მახალდიანი 04001002551 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

560 ხათო მაისურაძე 34001005326 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

561 მარო ჩიხრაძე 34001007206 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

562 რამაზ მელაშვილი 10224018670 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

563 თამაზ სხირტლაძე 35001105799 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

564 მელანო თომაძე 04001002269 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

565 გოჩა კობერიძე 04001003209 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

566 ზაურ დავლიანიძე 04001012610 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

567 მურად მაცაბერიძე 04001012610 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

568 ივანე ლაშხი 04001010727 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

569 ელბერდი კაციტაძე 04001000669 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

570 გიორგი  აბუთიძე 04001014248 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



571 თამარ გაბისიანი 04001012048 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

572 მაია კაციტაძე 04001005575 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

573 ზაზა ბოჭორიშვილი 04001002932 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

574 მამუკა ბაკურაძე 04001004624 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

575 სოსო ავალიანი 04001003308 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

576 ვახტანგ დვალი 04001006896 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

577 ტარიელ საღინაძე 49001004591 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

578 ნოდარი ახვლედიანი 49001003958 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

579 მურთაზ მეშველიანი 49001004283 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

580 ვახტანგ ჭიღვარია 49001002194 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

581 აკაკი საღინაძე 49001009702 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

582 ჯიჯილო ბენდელიანი 49001001556 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

583 ნინო ჯალაღანია 55001020293 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

584 ჯონი გურგუჩიანი 49001004142 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

585 გოჩა მუშკუდიანი 49001010501 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

586 როზა შონია 49001012645 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

587 მარატი ბანძელაძე 60003004890 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

588 გოჩა ნემსწვერიძე 49001011812 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

589 დავით ფრუიძე 49001005086 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

590 აზა ფრუიძე 49001012667 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

591 ზვიად სილაგაძე 49001001285 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

592 გრიგოლ ტვილდიანი 27001000114 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

593 გურამ
ლიპარტელიან

ი
27001003015 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

594 ნარგიზა
ლიპარტელიან

ი
27001003930 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

595 ეკა ჯამბურიძე 27001007977 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

596 რიმა მუკბანიანი 27001005948 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

597 ზაზა ჯანხოთელი 27001001208 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

598 ინეზა ბობოხიძე 27001005966 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

599 მურადი
ლიპარტელიან

ი
27001006230 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

600 მერი ონიანი 27001006733 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

601 იამზე ჩანქსელიანი 27001004167 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

602 ნათია გუგავა 27001007038 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

603 მაია გასვიანი 27001003286 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

604 ნათელა გვიდიანი 27001002773 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

605 მადლენა
ლიპარტელიან

ი
27001006611 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

606 თამილა მარგველანი 27001000743 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

607 თამუნა ნოზაძე 54001042033 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

608 მაია გაჩეჩილაძე 56001011909 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

609 ნუგზარი გორგაძე 56001019013 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

610 ავთო ფურცელაძე 56001004498 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

611 უშანგი ბერაძე 56001001886 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

612 სოფო სოფრომაძე 18001052466 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

613 ინგა ზუმბაძე 56001000201 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

614 მარიამ ტაბატაძე 56301027062 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

615 გიორგი თხელიძე 56001001754 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

616 თეონა 
ცხრაკბილაშვი

ლი
56001023713 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

617 ლინა ჩინჩალაძე 54001003767 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

618 ელგუჯა
ლურსმანაშვი

ლი
56001004344 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

619 ეკა ვეფხვაძე 56001021496 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



620 დავით ცხოვრებაძე 56001023635 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

621 ქეთევან კიკნაძე 56001022613 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

622 ზურაბ გეწაძე 21001004769 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

623 სოსო დევიძე 21001029997 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

624 ირმა ხუჯაძე 21001006229 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

625 ქართლოს ჭუმბურიძე 21001000132 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

626 მამია ნიკოლაძე 21001001126 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

627 ლაშა ხუჯაძე 21001000605 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

628 ტარიელ გაბეხაძე 21001028410 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

629 რამინი გაბეხაძე 21001003435 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

630 ავთანდილ იამანიძე 21001031568 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

631 თამაზი ამირანაშვილი 21001024117 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

632 დათო რობაქიძე 21001006421 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

633 სალომე აბუთიძე 38001042027 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

634 ირმა კიპაროიძე 38001035990 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

635 ნატალია სვიანიძე 18001052380 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

636 მირზა ხარაიშვილი 38001010546 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

637 ნიკა მაჭარაშვილი 38001045354 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

638 ინგა ჯანგირაშვილი 38001035206 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

639 თამარი ივანაშვილი 38001003296 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

640 გიორგი წერეთელი 38001001279 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

641 მარინე გაბაძე 38001039310 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

642 ნინო მოდებაძე 54001003604 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

643 მერი ჯაჯანიძე 38001008285 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

644 ჯემალ ჭანკოტაძე 18001004428 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

645
კონსტანტინ

ე
ჭულუხაძე 18001021007 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

646 ამირან ჩადუნელი 18001020207 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

647 შორენა ფერაძე 18001008681 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

648 ანდრო სალაძე 18001059365 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

649 ხვიჩა სირაძე 18001056184 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

650 რამაზი მუმლაძე 18001044845 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

651 ნანი ვერულავა 18001010977 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

652 რევაზ დიაკონიძე 18001006931 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

653
კონსტანტინ

ე
ფერაძე )01027032584 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

654 ირაკლი გოგსაძე 09001008784 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

655 თემური მიქიაშვილი 09001005559 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

656 იაგო ფაიქიძე 09001017025 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

657 მურთაზი მამისეიშვილი 09001008242 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

658 პაატა ხვიჩია 09001002374 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

659 ოლეგ გორგოძე 09001012781 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

660 სერგო კიკნაველიძე 09001006513 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

661 ჯუმბერ გიორგიძე 09001019105 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

662 ჯუმბერი    ზირაქაძე 09001000720 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

663 ბადრი დახუნდარიძე 09001001735 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

664
კონსტანტინ

ე
ჩახუნაშვილი 17001025831 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

665 მერაბ ზარნაძე 17001002332 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

666 ზერო ტოფაძე 17001002166 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

667 რამაზი ოჩხიკიძე 17001009470 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

668 იუზა ჩუბინიძე 17001006695 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



669 დათო ვაშაყმაძე 60001105016 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

670 ზვიად გოგიბერიძე 17001009444 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

671 ზაალ ლილუაშვილი 17001006866 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

672 გოგა როხვაძე 17001029478 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

673 ოლეგი ჩახუნაშვილი 17001023624 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

674 ემზარ გურჩიანი 17001027746 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

675 მარგალიტა ლასხიშვილი 17001031742 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

676 მარინა
ლორთქიფანიძ

ე
17001009304 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

677 რევაზ აბრამიძე 17001026791 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

678 დათო გურგენიძე 17001023282 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

679 ავთანდილ მელქაძე 37001018160 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

680 თამრიკო აბზიანიძე 37001037982 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

681 ზაზა მიქელთაძე 37001054903 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

682 ვარგისო ჩაჩუა 37001004891 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

683 გიორგი კაკაურიძე 55001009293 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

684 გიორგი წვერავა 55001022653 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

685 ნესტან გელენიძე 55001002330 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

686 ზურაბ მამარდაშვილი 55001018363 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

687 შოთა პაპაშვილი 5500102105 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

688 ჯუმბერ ჩიქვინიძე 55001021518 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

689 გივი ბახტაძე 55001000354 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

690 ირმა წივწივაძე 55001024627 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

691 გრიგოლ ქორქაშვილი 55001023144 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

692 კახა ბენიძე 55001000420 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

693 იამზე ნადარეიშვილი 55001016844 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

694 ლალი 
ჯიმშელეიშვი

ლი
61304076873 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

695 გოჩა მიქაძე 55001000906 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

696 დარია გაჩეჩილაძე 55001021477 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

697 კანდიტი ორლოვი 55001006997 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

698 ამირან
გრიგალაშვილ

ი
54001045457 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

699 ზურაბ კენჭოშვილი           54001018566 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

700 შოთა გელბახიანი 54001058889 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

701 ნონა მახათაძე 54001010352 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

702 დალი სარალიძე 54001016285 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

703 ნინო გოგოლაძე 54001040091 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

704 ლალი ხვედელიძე 54001023465 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

705 ია გურჯიძე 54001038635 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

706 მაკა ბიწაძე 54001036523 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

707 მაკა გულიაშვილი 54001053397 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

708 მარინე ცარციძე 54901064746 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

709 თამილა გოგსაძე 54001051064 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

710 ინგა ცერცვაძე 54001005655 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

711 ბაკური მუმლაძე 54001056995 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

712 ლალი ნოზაძე 54001048974 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

713 ანზორი დეისაძე 41001013597 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

714 ლალი ლომთაძე 41001010940 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

715 ნათია ქათამაძე 41001022125 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

716 ნესტანი სოფრომაძე 41001004366 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

717 ლელა დვალი 41001004240 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

718 ნინო გუმბერიძე 1017041813 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



719 მაგდა კვეტენაძე 60001146714 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

720 ასმათი ყვავაძე 41001006378 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

721 სალომე კუპატაძე 41001030387 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

722 ირმა ცნობილაძე 41001002459 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

723 შორენა ბოჭორიშვილი 41001007166 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

724 ზეინაბი ბინიაშვილი 41001009435 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

725 ირმა ხიმშიაშვილი 6101006041 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

726 თამარი ჩიქობავა 41001028365 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

727 ინეზა ლოსაბერიძე 41001012194 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

728 მარიამ ფუთურიძე 53001051551 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

729 გაგა დოლაბერიძე  53001003682   ხელფასი ოქტომბერი 312.50

730 რამაზი ბარათელი 05300103795 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

731 სერგო გაბადაძე 53001028206 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

732 მიხეილ კეზევაძე 53001055014   ხელფასი ოქტომბერი 312.50

733 რომან კილაძე 53001003687 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

734 ჟანა გუდაძე 53001061466 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

735 ლიანა
ასლანიკაშვილ

ი
62003003055 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

736 ლიანა 
ლიპარტელიან

ი
53001043480 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

737 ზაირა მატარაძე 53001013670 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

738 ლანა ხაჭაპურიძე 53001056171 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

739 გერმან ჩანქსელიანი 53001036652 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

740 მურთაზი ქორიძე 60002008579 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

741 სოფიო
ბიბილეიშვილ

ი
60001034085 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

742 გრიგილო შალამბერიძე 60001000586 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

743 მალვინა კოხოძე 60001007342 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

744 ბესარიონ წვერავა 60001109834 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

745 ნარგიზა დევაძე 60001094309 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

746 დავით ბარაბაძე 60001123841 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

747 შმაგი კუხალაშვილი 62001009828 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

748 ზურაბ სარალიძე 60002010803 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

749 დავით ქომეთიანი 60001072104 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

750 მზია გურული 60001025378 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

751 ელდარ კოსტანოვი 60002002253 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

752 ავთო ლელაძე 2100104852 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

753 დომნა ცხოვრებაძე 60001074694 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

754 დავით
ფალავანდიშვი

ლი
60001119251 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

755 ნანა დარჩია 33001054227 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

756 ქეთევან ჯამბურიძე 33001059301 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

757 გიორგი ჩხარტიშვილი 33001069131 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

758 მალხაზ კილაძე 33001011567 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

759 მარინა ტუღუში 33001049254 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

760 მამუკა დოლიძე 33001028015 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

761 ვერა ჯინჭარაძე 33001035091 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

762 ტიტე გოგოლაშვილი 33001022461 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

763 ზურაბ ხოზრევანიძე 33001024734 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

764 ომარი გურგენიძე 33001076088 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

765 ხათუნა მაჭარაშვილი 33001069579 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

766 გიორგი გიორგაძე 33001073960 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

767 სარდიონ ხომერიკი 33001069830 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

768 ლელა შეყლაშვილი 33001070911 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



769 ლაშა ქადიეშვილი 33001034830 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

770 მიხეილ ჩხაიძე 26001004015 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

771 სოსო სარჯველაძე 26001005952 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

772 იორამ 
ფირცხალაიშვი

ლი
26001001957 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

773 თამარ ტუღუში 26001010070 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

774 ლამარა კვირკველია 26001008158 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

775 გელა კვერენჩხილაძე 26001008474 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

776 სერგო ფასეიშვილი 26001014777 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

777 ემზარ კვირკველია 26001007410 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

778 გოჩა პაპავა 26001029802 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

779 ფიქრია დათიაშვილი 26001005182 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

780 ვახტანგ წილოსანი 26001009237 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

781 ხათუნა 
ხუხუნაიშვილ

ი
26001011689 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

782 ქეთევან დოლიძე 46001004040 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

783 ირინა ბერაია 46001015766 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

784 გურამი ორაგველიძე 46001001914 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

785 ქეთევან ცინცაძე 01030003039 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

786 ლიანა თავართქილაძე 46001014423 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

787 მარინა  მახარაძე 46001005330 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

788 გოჩა მამალაძე 46001005462 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

789 ნათია  ბოლქვაძე 46001006242 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

790 გურამ ქათამაძე 46001016283 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

791 მარიკა ჯაში 46001001870 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

792 ბელა ფარულავა 02001003006 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

793 სოფიო ჭაბტურია 02001014786 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

794 ზაზა ჭაბტურია 02001013294 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

795 ქეთევან ნაჭყებია 02001005096 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

796 გურჯი მიგინეიშვილი 02001003915 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

797 თედო ჩიტია 02001002530 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

798 აკაკაი გიგინეიშვილი 02001004255 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

799 პაატა ჯანჯღავა 02001008543 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

800 გურამ დიაკონიზე 02001000373 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

801 ლევანი ცომაია 02001002366 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

802 ზვიადი ნოდია 02001003945 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

803 ინგა ფუტკარაია 29001000557 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

804 რომეო პერტენავა 02001003989 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

805 აჩიკო გაბელაია 02001005121 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

806 იზოლდა ჯღენტი 02001010358 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

807 ზაზა მურღულია 39001003688 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

808 იროდი
კალანდარიშვი

ლი
39001018403 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

809 გოჩა ზარქუა 62001003097 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

810 რუსიკო ქვარცხავა 39001031065 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

811 ავთანდილ ჭანტურია 39001023135 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

812 შოთა გაბელაია 39001002223 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

813 ვლადიმერ კოვზირიძე 39001005532 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

814 ლევთერი ჭუბაბრია 39001023909 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

815 ელგუჯა აფაქიძე 39001003650 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

816 ნინო კულუა 39001003369 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

817 თამაზი არახამია 39001008957 ხელფასი ოქტომბერი 312.50



818 ნარგიზა წურწუმია 39001037802 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

819 თეა ქორჩილავა 39001002630 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

820 თამაზი ჩიჩუა 39001011346 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

821 თინაზი დარასელია 39001015726 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

822 ოთარ ბერიშვილი 29301041584 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

823 მადონა ბეჭვაია 29001032344 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

824 ველოდი ლაზარია 29801043391 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

825 პაპუნა ქაქუთია 29001040404 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

826 ცოტნე ინჯგია 29001038185 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

827 გიორგი მინდაძე 29301040986 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

828 ხათუნა ხუხუა 29001010793 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

829 ირა მორგოშია 29001011866 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

830 გიორგი კორსავა 29001036706 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

831 ივლიანე ჯიჯელავა 29001017296 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

832 ემზარ ცანავა 29001007356 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

833 აბესალომ ფანცულაია 29001021664 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

834 მანანა ალანია 58001021168 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

835 ბადრი ალანია 58001019602 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

836 დიანა კვინჩია 62001044752 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

837 გოჩა არზიანი 58001006953 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

838 ნინო წულაია 58001031514 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

839 ლიანა თოდუა 58001020833 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

840 გოჩა შონია 58001006038 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

841 იმედო მურღულია 58001003805 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

842 იური ჭანტურია 58001001859 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

843 ბეჟან ჭანტურია 58001012996 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

844 მანანა შანავა 19001044735 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

845 ირაკლი წითაშვილი 62001044650 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

846 ინგა კვარაცხელია 19001014327 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

847 ლალი ფარცვანია 19001090632 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

848 ბეჟან ჩილაჩავა 19001078681 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

849 უჩა ჯიქია 19001019140 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

850 თამარ ხუბულავა 19001106452 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

851 ნინო მესხი 19001007892 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

852 კობა როგავა 19001007801 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

853 ვალიკო ზარანდია 19001104352 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

854 ნიკა ბაიაძე 19001104102 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

855 ჯონი ზარანდია 19001050552 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

856 გელა ზარანდია 19001077537 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

857 ზვიად წურწუმია 19001118907 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

858 ჯანო არახამია 19001073433 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

859 ირინა სამუშია 51001012190 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

860 ჰამლეტ ხუბულია 51001021035 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

861 მაია შანავა 51001026203 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

862 თენგიზ შანავა 51001021854 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

863 ნონა აბრალავა 51001014202 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

864 ლელა შანავა 51001021869 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

865 მზია ქუთელია 51001021856 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

866 გილდა ქავთარაძე 62005008082 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

867 სუზანა საჯაია 62005007089 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

868 ბელა შენგელაია 51001026442 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

869 თამარ ბარძემიშვილი 39001012068 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

870 ინგა მოლაშხია 51001027381 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

871 ტარიელ შენგელია 51001040459 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

872 თამარ ჭანტურია 51001024211 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



873 თამუნა ჩიქობავა 51001029332 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

874 რობერტ ფარულავა 48001004932 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

875 ნინო ბელქანია 51001002088 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

876 დაზმირ სიჭინავა 48001014448 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

877 ხათუნა კვარაცხელია 48001015069 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

878 ბადრი მორგოშია 48001020508 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

879 გალაქტიონ სიჭინავა 0102406953 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

880 დავით კვარაცხელია 48001000619 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

881 თეა ჯიქია 48001000743 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

882 სალომე გაბელია 62001041297 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

883 ნონა მალანია 48001010560 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

884 თათია ჩიქოვანი 48001005078 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

885 მამელ გოგუა 48001004889 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

886 გურამ ლემონჯავა 48001021664 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

887 დავით ადონია 48001020099 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

888 მურმან ჯინჭარაძე 48001012101 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

889 ეთერ ხოჯელანი 12001052166 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

890 ერეკლე კვიციანი 30001009194 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

891 აზა ცინდელიანი 30001005224 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

892 რომან ხორგუანი 30201010334 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

893 არჩილ ჟორჟოლიანი 30001008679 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

894 კახა ჭეხანი 30001004990 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

895 გია ხვიბლიანი 62007010333 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

896 რომან რეზესიძე 30001001104 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

897 ლაშა ცალანი 30001000873 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

898 ეკა უშხვანი 30001000891 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

899 ეკა ჩართოლანი 30001008873 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

900 იამზე მუშკუდიანი 30001001312 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

901 ელისო ნავერიანი 12002000722 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

902 თამარ ჯაფარიძე 30001009148 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

903 ირინა ზურაბიანი 22001017236 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

904 ამირან საფარიძე 61006034707 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

905 თემურ ლომაძე 61007001690 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

906 მურთაზ მიქაძე 61003004444 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

907 სერგო ბათაძე 61005009455 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

908 თენგო ფარტენაძე 61006020043 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

909 ჯემალ ჩავლეიშვილი 61006004114 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

910 დავით ჟოჟაძე 61001082189 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

911 ნუგზარ შაშიკაძე 61001014279 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

912 ზვიად ფუტკარაძე 61001066960 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

913 ზაზა გორგაძე 61002011052 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

914 ნანული ბერიძე 61002011143 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

915 მუხამედ კეკელიძე 61001008202 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

916 ვალერი მახარაძე 61001030024 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

917 ლერი გოგეშვილი 61001036621 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

918 როსტომ გელაძე 61001020835 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

919 მარად დიასამიძე 61008001438 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

920 მარიკა სურმანიძე 61008019746 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

921 დალი აბულაძე 61008004611 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

922 რეზო წულუკიძე 61002010643 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

923 გოჩა ღოღობერიძე 61808021595 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

924 ჯემალ ქაჯაია 61008011873 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

925 სულიკო სურმანიძე 61008004373 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

926 ნესტან დუმბაძე 61008001678 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

927 ნარგიზ სურმანიძე 61006050573 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

928 გიული ვარშანიძე 61006047081 ხელფასი ოქტომბერი 187.50



929 ემზარ დევაძე 61008002339 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

930 მამუკა ჭაღალიძე 61008016165 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

931 რობერტი მახაჭაძე 61008003295 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

932 ცირა ჯაბნიძე 61008004684 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

933 თამაზ კაკაბაძე 61008007508 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

934 მირზა გოგიტიძე 61004052585 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

935 ჯემალ ცივაძე 61004018560 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

936 მარიამ ძიძიგური 61004064894 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

937 თემურ შაქარიშვილი 61004067799 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

938 ანა ღლონტი 61004058829 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

939 კოსტანტინე რუსია 61004004849 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

940 ხათუნა ჩხაიძე 61004000198 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

941 ლევან
ლიპარტელიან

ი
61004001347 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

942 შოთა მესხიძე 61004038249 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

943 მანანა ჯინჭარაძე 61004018924 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

944 ანჟელა თავაძე 61004053811 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

945 არჩილ ქათამაძე 61004022828 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

946 გოგა ცენტერაძე 61004050031 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

947 პაატა ასათიანი 61004020949 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

948 ბესიკ ჯაფარიძე 61004010386 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

949 ამანგელდ თავართქილაძე 61009008717 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

950 შალვა კოჩალიძე 61009010253 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

951 გულნარა საგინაძე 61009016412 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

952 სოსლან ხარაბაძე 61009005591 ხელფასი ოქტომბერი 312.50

953 ჯიმშერ მელაძე 61009031803 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

954 ბაქარ ბოლქვაძე 61009031874 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

955 გაიოზ პაპიძე 61009026303 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

956 რაულ გელაძე 61009031876 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

957 ზურაბ შანთაძე 61009001842 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

958 მინდია ხოზრევანიძე 61009021787 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

959 ზაურ რიჟვაძე 61009010350 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

960 რამაზ აბულაძე 61009001715 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

961 როინ აბულაძე 61009003666 ხელფასი ოქტომბერი 187.50

სულ * 227,938 0

* ჯამური მაჩვენებლები უნდა ედრებოდეს ფორმა N5-ში წარმოდგენილ N1.3 მუხლის შესაბამის მნიშვნელობებს.

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                  ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                               პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.



საანგარიშგებო პერიოდი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N
ხელშეკრულების 

თარიღი
რეკლამის ფორმა

შემსრულებელი 

კომპანია/პირი

საიდენტიფიკაციო 

 ნომერი

რეკლამის 

დამკვეთი*

ტირაჟი/ხანგრძლი

ვობა
ფართობი**

რეკლამირებული 

სუბიექტი****

ერთეულის ტიპი 

(კვ.მ.; წუთი...)

ერთეულის 

ღირებულება 

(ლარი)

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი)

შენიშვნა

1 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედია სახლი 

ჯი-ეიჩ-ენი
406101668

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.ghn.ge – 

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო 

და ტექსტური 

მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 

2 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს P.S. 

(პოსტსკრიპტუმი)
212822775

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
700*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 35.71 1000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.psnews.ge – 

TOP- ბანერი B

3 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს P.S. 

(პოსტსკრიპტუმი)
212822775

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www..psnews.ge 

(შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

4 04,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს P.S. 

(პოსტსკრიპტუმი)
212822775

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.88 1760

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი 

P.S.(პოსტსკრიპტ

უმი) ბეჭდური 

ვერსია

5 04,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს P.S. 

(პოსტსკრიპტუმი)
212822775

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
60

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 4.00 240

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთის პირველ 

გვერდზე 

P.S.(პოსტსკრიპტ

უმი) ბეჭდური 

ვერსია

6 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ახალი გაზეთი 212919797

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 107.14 3000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.newpress.ge 

– N A ბანერი 

7 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ახალი გაზეთი 212919797

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.newpress.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

8 05,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს ახალი გაზეთი 212919797

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.00 2000

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "ახალი 

გაზეთი" 

ბეჭდური ვერსია

ფორმა N5.5 - რეკლამის ხარჯი

29,10-14,11,2018



9 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

ყალაბეგაშვილი 

ორიონი

227725511

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 107.14 3000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.speqtri.ge – 

N A ბანერი 

10 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

ყალაბეგაშვილი 

ორიონი

227725511

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.speqtri.ge(შე

უზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

11 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი

შპს 

ყალაბეგაშვილი 

ორიონი

227725511

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.00 2000

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი 

"სპექტრი" 

ბეჭდური ვერსია

12 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს ინტერნეტ 

მედია ჯგუფი
202459259

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1573

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.presa.ge(შეუ

ზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

13 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს ინტერნეტ 

მედია ჯგუფი
202459259

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1573

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.droni.ge(შეუ

ზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

14 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018
1258*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 107.14 3000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.ipress.ge – N 

A ბანერი 

15 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018
1258*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 53.57 1500

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.ibusiness.ge 

– N A ბანერი 

16 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018
1258*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 53.57 1500

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.iregions.ge – 

N A ბანერი 

17 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018
1258*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 35.71 1000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.imtavroba.ge 

– N A ბანერი 

18 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1200

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.ipress.ge 

(შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

19 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
800

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.ibusiness.ge(შ

ეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

20 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.iregions.ge(შე

უზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



21 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს აირეგიონი 405283562

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

29,09,2018-

28,10,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.imtavroba.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

22 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

ბათუმელები
204447651

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
200*600

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 183.33 5500

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.netgazeti.ge 

– ბანერი L 1

23 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

ბათუმელები
204447651

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
200*600

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 91.67 2750

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.batumelebi.g

e – ბანერი L 1

24 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

ბათუმელები
204447651

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
850

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.netgazeti.ge(

თვეში არაუმეტეს 

5-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

25 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

ბათუმელები
204447651

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
425

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.batumelebi.g

e(თვეში 

არაუმეტეს 5-ჯერ, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

26 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს გურია ნიუსი 441994585

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
800*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 71.43 2000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.gurianews.ge 

–  A ბანერი 

27 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს გურია ნიუსი 441994585

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.gurianews.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

28 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს გურია ნიუსი 441994585

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
700

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 4.00 2800

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "გურია 

ნიუსი" ბეჭდური 

ვერსია

29 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს გურია ნიუსი 441994585

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
250

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 4.00 1000

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთის პირვე 

გვერდზე "გურია 

ნიუსი" ბეჭდური 

ვერსია

30 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს გურია ნიუსი 441994585

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
2800

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.00 2800

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "გურია 

ნიუსი" ბეჭდური 

ვერსია



31 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს გურია ნიუსი 441994585

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
1000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.80 800

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთის პირვე 

გვერდზე "გურია 

ნიუსი" ბეჭდური 

ვერსია

32 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. კავშირი 

პრესა - 

საქართველო

401951189

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
800

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.for.ge(შეუზღ

უდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

33 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. კავშირი 

პრესა - 

საქართველო

401951189

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1800

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.for.ge 

დამკვეთის 

დავალებით 

ინტერვიუებისა 

და კომენტარების 

მომზადება და 

განთავსება 

(არაუმეტეს 5-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

34 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. კავშირი 

სამხრეთის 

კარიბჭე

224079388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 142.86 4000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.sknews.ge – 

N A ბანერი 

35 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. კავშირი 

სამხრეთის 

კარიბჭე

224079388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
3500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.sknews.ge 

(შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

36 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს 

მარშალპრეს.ჯი
406146237

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
970*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 28.57 800

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.marshalpress.

ge – N 1 ბანერი 

37 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს 

მარშალპრეს.ჯი
406146237

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
970*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 28.57 800

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.marshalpress.

ge – N 2 ბანერი 

38 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს 

მარშალპრეს.ჯი
406146237

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
970*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 28.57 800

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.marshalpress.

ge – N 3 ბანერი 

39 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს 

მარშალპრეს.ჯი
406146237

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
600

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.marshalpress.

ge(შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

40 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კლიპ-არტი 402006468

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
640*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 58.33 1400

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.pia.ge – P 5 

ბანერი მთავარ 

გვერდზე

41 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კლიპ-არტი 402006468

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 58.33 1400

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.daijesti.ge – 

D 1 ბანერი 

მთავარ გვერდზე



42 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კლიპ-არტი 402006468

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 91.67 2200

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.funtime.ge – 

F 1 ბანერი მთავარ 

გვერდზე

43 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს მხარე 406215803

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
120*555

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 18.52 500

სარეკლამო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.mkhare.ge – 

ბანერი 100% 

ჩვენება

44 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს მხარე 406215803

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.mkhare.ge  – 

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 

45 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი ახალი 

თაობა
212272235

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
2000.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.80 1600

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "ახალი 

თაობა" ბეჭდური 

ვერსია 4 

ერთეული შავ-

თეთრი შიდა 

გვერდის ნახევარი

46 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი ახალი 

თაობა
212272235

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
100.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 4.00 400

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "ახალი 

თაობა" ბეჭდური 

ვერსია 2 

ერთეული 

პირველი  

გვერდის ნაწილი

47 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედია ჯგუფი 

მეტრონომი
4051252520

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.metronome.g

e(მოწოდებული 

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება თვეში 

არაუმეტეს 40-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი/მასალის 

პარალელურად 

განთავსდება  

გაზეთ 

მეტრონომის 

facebook-is 

ჯგუფში

48 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს newpost 

ნიუპოსტი
400056265

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2000

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.newposts.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



49 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
1028*130

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 40.00 1000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.reportiori.ge 

– N 1 ბანერი 

მთავარ გვერდზე

50 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
1028*300

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 24.00 600

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.reportiori.ge 

– N 2 ბანერი 

მთავარ გვერდზე

51 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
1012*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 40.00 1000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.qartuliazri.ge 

– N 1 ბანერი 

მთავარ გვერდზე

52 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
1012*300

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 24.00 600

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.qartuliazri.ge 

– N 2 ბანერი 

მთავარ გვერდზე

53 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
600

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.reportiori.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

54 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
600

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.qartuli 

azri.ge(შეუზღუდა

ვი რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

55 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
300

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.reportiori.ge(

დამკვეთის 

დავალებით 

ინტერვიუებისა 

და კომენტარების 

მომზადება და 

განთავსება 

არაუმეტეს 10-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

56 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეპორტიორი 404473814

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
300

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.qartuliazri.ge(

დამკვეთის 

დავალებით 

ინტერვიუებისა 

და კომენტარების 

მომზადება და 

განთავსება 

არაუმეტეს 10-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



57 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

საინფორმაციო  

ცენტრების ქსელი

227746259

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.reginfo.ge(შე

უზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

58 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

საინფორმაციო  

ცენტრების ქსელი

227746259

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.mtisambebi.g

e(შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

59 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

საინფორმაციო  

ცენტრების ქსელი

227746259

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
120*1500

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 100.00 2700

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.reginfo.ge – 

TOP- ბანერი 

60 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

საინფორმაციო  

ცენტრების ქსელი

227746259

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
120*1500

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 66.67 2000

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.mtisambebi.g

e – TOP- ბანერი 

61 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს პირველი 

ნიუსი-

საქართველო

445471230

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
200

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.1news.ge -  

ზე და 

www.economic.ge -

ზე (შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

62 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს პირველი 

ნიუსი-

საქართველო

445471230

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
675*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 11.11 300

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისათვის 

მედიაპლათფორმა

ზე 

განსათავსებლად 

www.1news.ge - H 

1 ბანერი

63 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი

206341010

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
675*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 37.04 1000

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისათვის 

მედიაპლათფორმა

ზე 

განსათავსებლად 

www.epn.ge - H 1 

ბანერი

64 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი

206341010

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.epn.ge(შეუზ

ღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალის 

განთავსება 1დღე 

მთავარ ნიუსებში 

და შემდგომი 2 

დღე 

მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის 

ბლოკში: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

65 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
195.50

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 9775

გლდანი, მეტრო 

ახმეტელი



66 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
43.75

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2187.5

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. #182, 

ბაზართან 

მოედანზე

67 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
108.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 5400

წერეთლის გამზ. 

142, სამთო ქიმია

68 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
109.71

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 5485.5

აგლაძის ქ., 

ელიავას 

ბაზრობის 

შესასვლელი

69 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 3200

დეზერტირების 

ბაზრის და 

ბაზრობის 

მიმდებარედ

70 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
84

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 4200

დავით 

აღმაშენებლის 

მოედანი, 

თბილისში 

შემოსასვლელი, 

“რვასართულიანი

ს” სახურავი

71 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1800

 ლუბლიანას 

ქ.ჯავრიშვილის 

კლინის 

მიმდებარედ

72 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
40

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2000

 დინამოს ბაზის 

მოპირდაპირედ

73 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
49.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2475

ფალიაშვილის ქ. 

36ა, გეგეშიძის 

ბაღთან

74 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
72

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 3600

აბაშიძის 83, ვაკის 

პარკთან

75 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
40

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2000

ისნის მეტროს 

მოპირდაპირე 

მხარე

76 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2300

ქავთარაძე 

დასაწყისი

77 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1800

 ელბაქიძეზე 

ასასვლელი, 

გალფის აგს-სთან

78 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1800

ქ. წამებულის 

გამზირი, 

სასტუმრო 

შერატონის 

მიმდებარედ

79 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
40

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2000

 ისნის 

ბაზრობასთან 

80 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 3200

 კახეთის გზა 

ლილო მოლის 

მიმდებარედ

81 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
21

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1050

 ასათიანის ქ.  

ტაბიძის ქ. -ის 

ჩასახვევთან

82 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1800

ნუცუბიძის ქ.ვაჟა 

ფშაველას მე-2 

კვ.მე-16 კორპ-ის 

მიმდებარედ

83 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
47

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2350

ალ. ყაზბეგის 

გამზ-ის და 

თამარაშვილის ქ-

ის კუთხე

84 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
48

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2400

ალ. ყაზბეგის 

გამზ. #31, 

ასათიანის ქ. 

კუთხე



85 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
75

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 3750

გამსახურდიას 

გამზ. #9, ბუკიას 

ბაღის მოპ მხარე

86 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
95.76

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 4788.00

საბურთალოს ქ.-

სა და 

გამსახურდიას 

კვეთა. გპი 

გასასვლელი

87 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
119.7

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 5985.00

საბურთალოს ქ-

ისა და 

გამსახურდიას 

გამზ-ის 

კვეთა,ყოფილი 

მაღაზია"ორბიტას

" თავზე (კედელი)

88 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
297

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 14850.00

სააკაძის მოედანი, 

შართავას 6

89 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
58.05

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2902.50

ფალიაშვილისა 

და კავსაძის 

ქუჩების კვეთა

90 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
22.035

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1101.75

 მ."წერეთლის" და 

"მაკდონალდსის" 

მიმდებარედ

91 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
68.44

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 3422.00

მეტრო 

"ახმეტელის"მიმდ

ებარედ(კორპუსის 

 კედელი)

92 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
620.125

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 31006.25

თბილისის 

საერთაშორისო 

აეროპორტის 

მიმდებარედ 

(მარცხნიდან 1 

ფარი)

93 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 900.00

ჯიქიას ქუჩა

94 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 900.00

 ვაჟა ფშაველას 

გამზ.მეტრო 

"დელისის" 

მიმდებარედ

95 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 900.00

 ალ.ყაზბეგის 

გამზ.სუპერმარკე

ტ "გუდვილის" 

მიმდებარედ

96 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 1600.00

ვარკეთილის 

მეტროს 

მიმდებარედ

97 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
98.34

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 4917.00

ვარკეთილი, 

მეტროსთან

98 01,11,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
45

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 50.00 2250.00

დუმბაძის ქუჩა

99 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
27.9

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1185.75

აბაშა 

ცენტრალური 

მაგისტრალი, 

თავისუფლების ქ.

100 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ადიგენი ცენტრი

101 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1360.00

ახალციხე 

ცენტრალური 

ბაზარი

102 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
24

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1020.00

ახმეტა ქ.ახმეტა, 

ჩოლოყაშვილი 

ქუჩა, #2



103 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 765.00

ახმეტა ქ.ახმეტა, 

ჩოლოყაშვილი 

ქუჩა, #2

104 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ბოლნისი 

აღმაშენებლის ქ.

105 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
52

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 2210.00

ზესტაფონი 

ცენტრალური 

მოედანი, 

ჭანტურიას ქ. №2, 

მოედანზე A

106 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
52

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 2210.00

ზესტაფონი 

ცენტრალური 

მოედანი, 

ჭანტურიას ქ. №2, 

მოედანზე B

107 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
52

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 2210.00

გორი 

ცენტრალური 

მოედანი

108 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ზუგდიდი ზ. 

გამსახურდიას 

გამზ. №24 

109 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 765.00

თერჯოლა 

ბაზართან, 

გზაჯვარედინზე

110 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
49.2

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 2091.00

ლანჩხუთი 

მოედანზე 

111 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
60.2

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 2558.50

მარნეული 26 

მაისის ქ. #21, 

ცენტრალური 

მოედანი

112 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
30

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1275.00

საგარეჯო 

აღმაშენებლის ქ. 

113 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
79.8

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 3391.50

საგარეჯო  

კახეთის 

გზატკეცილი 49-ე 

კმ. P 880 

თბილისი-

ბაკურციხის 

მიმართულებით

114 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
21.7

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 922.25

საჩხერე 

გომართელის ქ.

115 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
45

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1912.50

ტყიბული 

გამსახურდიას 24, 

8 სართულიანი

116 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ფოთი 

აღმაშენებლის ქ. 

№23 

117 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.1

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 981.75

ქარელი 

შესასვლელი 

კუთხეში

118 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ხაშური ტრასაზე, 

წრეზე

119 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
30

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1275.00

ხონი მოსე 

ხონელის ქ.

120 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 765.00

მცხეთა ქალაში 

შესასვლელი

121 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

სიღნაღი ქალაში 

შესასვლელი



122 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ლაგოდეხი 

საავადმყოფოს 

მიმდებარედ

123 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

წალკა 

იუსტიციის 

სახლის 

მიმდებარედ

124 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

თეთრიწყარო 

ცენტრალურ 

მოედანზე

125 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

თიანეთი ბაზრის 

მიმდებარედ

126 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ონი ცენტრალურ 

მოედანზე

127 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ბაღდათი 

ცენტრალურ 

მოედანზე

128 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ხონი 

ცენტრალურ 

მოედანზე

129 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

თერჯოლა 

ცენტრალური 

მოედანი

130 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ვანი ქალაში 

შესასვლელი

131 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ტყიბული 

საქართველსო 

ბანკის 

მოპირდაპირედ

132 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

მესტია  ქალაში 

შესასვლელი

133 31,10,2018 ბილბორდი შპს ბიგბორდი 405182305

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

მესტია  ლიბერთი 

ბანკის 

მიმდებარედ

134 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 2975.00

ქ.ბათუმუ 

თამარის 

დასახლება, 

კულტურის 

ცენტრთან

135 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
80

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 3400.00

ქ.ბათუმი 

მაიაკოვსკის ქუჩა 

(საკოლმეურნეო 

ბაზართან)

136 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
105

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 4462.50

ქ.ბათუმი 

ლორიას ქუჩა

137 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
72

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 3060.00

ქ.ბათუმი 

მბაგრატიონისა 

და 

მელიქიშვილის 

ქუჩების კვეთა

138 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ქ.ბათუმი 

აბუსერიძის ქუჩა 

(ვისოლის აგს-

თან)

139 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00 ბათუმი -სარფის 

საავტომობილო 

მაგისტრალის 

სარფის მონაკვეთი

140 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

დაბა ქედა



141 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ქობულეთი 

(რკ.სადგურის 

მიმდებარე 

ტერიტორია)

142 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ქობულეთი 

ბობოყვათი

143 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
27

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1147.50

ქობულეთი 

ციხისძირი

144 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530.00

ქობულეთი /ჩაქვი 

ბუკნარი

145 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530 ჩაქვის რკინიგზის 

სადგური

146 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530

დაბა შუახევი

147 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530

დაბა ხულო

148 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

40

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1700

ქ.ბათუმი ახალი 

ბულვარის 

მიმდებარე 

ტერიტორია

149 01,11,2018 ბილბორდი შპს აჯადი 246958056

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.50 1530

ქ.ბათუმი 

წერეთლის ქუჩა 

(მოედანთან)

150 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ვარკეთილის II 

მ/რ (#31 

კორპუსის 

პირდაპირ) - 

მიხეილ 

გახოკიძის ქ. - 

ვარკეთილის II 

მ/რ 

(#27,26,25,8,5,4 

კორპუსების 

გავლით) - 

დიმიტრი 

ალექსიძის ქ. - 

საქართველოს 

ერთიანობისთვის 

მებრძოლთა ქუჩა 

- ჯავახეთის ქ. - 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ) - 

ჯავახეთის ქ. 

(მობრუნება 

ჯავახეთის ქ. 

#3"ა"-ს 

მიმდებარედ) - 

საქართველოს 

ერთიანობისთვის 

მებრძოლთა ქუჩა 

- დიმიტრი 

ალექსიძის ქ. - 

ვარკეთილის II 

მ/რ 



151 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ვარკეთილის II 

მ/რ (კორპუსი #25-

ის მიმდებარედ) - 

ვარკეთილის II  

მ/რ (#18,20,19,17 

კორპუსების 

გავლით) - 

ნიკოლოზ 

ლანდიას ქ. - 

ილია 

სუხიშვილის ქ. - 

ჯავახეთის ქ. - მ/ს 

"ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ) - 

ჯავახეთის ქ. 

(მობრუნება 

ჯავახეთის ქ. 

#3"ა"-ს 

მიმდებარედ) - 

ილია 

სუხიშვილის ქ. - 

ნიკოლოზ 

ლანდიას ქ. - 

ვარკეთილის II 

მ/რ (#17,19,20,18 

კორპუსების 

გავლით) - 

ვარკეთილის II 

მ/რ (კორპუსი #25-

ის მიმდებარედ)

152 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ბესარიონ 

ჭიჭინაძის ქ. (#27 

კ-ის მიმდებარედ) 

- ბესარიონ 

ჭიჭინაძის ქ. - 

ქინძმარაულის ქ. - 

 მოსკოვის  

გამზირი - მ/ს  

"სამგორი" 

(ქვ.)(მოსკოვის 

გამზირი #1-ის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

153 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "ღრმაღელე"( 

მიმდ/ტერიტორია

) -გურამიშვილის 

გამირი-ქსნის ქ.-

ფეიქრების ქ. 

(მობრუნება 

შეშელიძის ქუჩის 

გადაკვეთასთან, 

ხიდზე 

გადასვლის 

შემდეგ) -ქსნის ქ. 

გურამიშვილის 

გამზირი - მ/ს 

"ღრმაღელე" 

(მიმდებარე 

ტერიტორია) 

(წრიული) 



154 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

11.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 98.5

პანსიონატი 

`ოქროს საწმისი~-

ს მიმდებარედ 

(თბილისის 

ზღვის 

მიმდებარედ) - 

ხუდადოვის ქ. - 

სანერგე 

მეურნეობა 

(ლოტკინის 

დასახლება, 

ეკლესიის 

მიმდებარედ) - 

წერონისის ქ. - 

კლდეკარის ქ. - 

სამღერეთის ქ. - 

ეფრემ ზაქარაიას 

ქ. - რევაზ 

ურიდიას ქ. - 

ცოტნე დადიანის 

ქ. - რკინიგზის 

გადასასვლელი 

ხიდი 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით 

155 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

11.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 98.5

ძმობის II ქ. (#38) - 

ძმობის II ქ. - 

რეზო 

ინანიშვილის ქ. - 

მუშათა ქ. - 

მიხეილ მესხის ქ. - 

 ნიკოლოზ 

ხუდადოვის ქ. - 

რკინიგზის 

გადასასვლელი 

ხიდი.

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

156 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- ნიკოლოზ 

გოგოლის ქ. - 

კონსტანტინე 

ფოცხვერაშვილის 

ქ. - ეგნატე 

ნინოშვილის ქ. - 

კონსტიტუციის ქ. 

- მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - ცოტნე 

დადიანის ქ. - ეკა 

ბეჟანიშვილის ქ. 

(ეკა 

ბეჟანიშვილის ქ. 

#27-თან 

მოხვევით) - 

ღოღობერიძის ქ. - 

კონსტანტინე 

ილურიძის ქ. - 

ჭოლა 

ლომთათიძის ქ. - 

კონსტანტინე 

ილურიძის ქ. - 

ღოღობერიძის ქ. - 

ეკა ბეჟანიშვილის 

ქ. (ბეჟანიშვილის 

ქ. #27-თან 

მოხვევით) - 



157 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

80.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 689.5

მ/ს "დიდუბე" 

(ზედა) - თორნიკე 

ერისთავის ქ. - 

დავით 

გურამიშვილის  

გამზირი - ძმები 

გარიშვილების ქ. - 

 პეტრე 

გამყრელიძის ქ. - 

ურეკის ქ. - ანაპის 

414-ე დივიზიის 

ქ. - ზღვის უბნის 

XI  მ/რ (I-II-III-IV 

კვ.) - ზღვის 

უბნის ქ. (ზღვის 

უბნის III მ/რ-ის V 

კვარტალი, 

#24ა,25,26,27,15,16 

 კორპუსების 

გავლით) - გია 

რომელაშვილის ქ. 

(ზღვის უბნის III 

მ/რ-ის III-II-I კვ. ) 

- ზღვის უბნის IV  

მ/რ (#5,4 

კორპუსების 

გავლით) - 

ჩარგლის ქ. - 

ანაპის დივიზიის 

ქ. - ურეკის ქ. - 

პეტრე 

გამყრელიძის ქ. - 

ძმები 

გარიშვილების ქ. - 

 დავით 

158 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "დიდუბე" 

(ქვედა)(ბაზრობა 

"ჩემპიონის" 

პირდაპირ)  - 

გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - 

მარშალ 

გელოვანის 

გამზირი 

(მობრუნება 

"ტოიოტას" 

ცენტრის 

მიმდებარე 

ტერიტორიასთან) 

-"ტოიოტას" 

ცენტრის 

დასახლება - 

კლინიკა "იმედი" 

(მირიან მეფის ქ.).  

უკუ 

მიმართულებით: 

კლინიკა "იმედი" 

(მირიან მეფის ქ.) - 

 "ტოიოტას" 

ცენტრის 

დასახლება -

მარშრალ 

გელოვანის 

გამზირი - 

გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირო - მ/ს 

"დიდუბე" (ქვედა)



159 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ) - 

ჯავახეთის ქ. - 

შუამთის ქ. - 

ელდარის ქ. - 

საცხენისის ქ. - 

თრიალეთის ქ. - 

შუამთის ქ. - 

კალოუბნის ქ. - 

აეროდრომის 

დასახლება III ქ. - 

მ/ს  "ვარკეთილი" 

(მოპირდაპირედ)(

წრიული).

160 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

მ/ს "ისანი" 

(აწყურის ქ., 

"ისნის" ბაზრობის 

მიმდებარედ) - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

კაკაბეთის ქ. - 

ტვიშის ქ. - 

რატილის ქ. - 

ყვარლის ქ. - 

ყვარლისა და 

უშაკოვის 

ქუჩების 

გადაკვეთა 

(ყვარლის ქ. #126-

ის მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

ყვარლისა  და 

უშაკოვის 

ქუჩების 

გადაკვეთა 

(ყვარლის ქ. #126-

ის მიმდებარედ) - 

ყვარლის ქ. - 

კაკაბეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - მ/ს 

"ისანი" (აწყურის 

ქ., "ისნის" 

ბაზრობის 

მიმდებარედ).

161 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

მუხიანის IV "ბ" 

მ/რ (#42 

კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

ალეკო 

გობრონიძის ქ. - 

მ/ს `სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი~ 

(შეშელიძისა და 

ალეკო 

გობრონიძის 

ქუჩების 

გადაკვეთის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



162 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

ზღვის უბნის IV 

მ/რ 

(სასამართლოს 

შენობის 

მიმდებარედ) -  

ზღვის უბნის IV 

მ/რ (#4,5,7 

კორპუსების 

გავლით) - გია 

რომელაშვილის ქ. 

(ზღვის უბნის III 

მ/ რ I-II-III 

კვარტალი) - 

ზღვის უბნის ქ. 

(ზღვის უბნის III 

მ/რ-ის V 

კვარტალი, 

#16,15,27,26,25,24"

ა" კორპუსების 

გავლით) - ანაპის 

414-ე დივიზიის 

ქ. (ზღვის უბნის 

XI მ/რ-ის III-II-I 

კვარტალი) - 

ჩარგლის ქ. - 

გუდამაყრის ქ. - 

დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - 

თორნიკე 

ერისთავის ქუჩა - 

აკაკი წერეთლის 

გამზირი - 

მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

163 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

ვაზისუბნის II მ/რ 

(#4 კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

ვაზისუბნის II მ/რ 

(#6-11-4-2 

კორპუსების 

გავლით) - 

ვაზისუბნის III 

მ/რ I კვ. (#15,14 

კორპუსების 

გავლით) - 

თეოფანე 

დავითაიას ქ. - 

შანდორ პეტეფის 

ქ. - კალოუბნის ქ. 

- ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - მ/ს 

"ისანი" - ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

აღმართი - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

ხიდი - გრიგოლ 

ორბელიანის 

მოედანი - 

ვახტანგ ვეკუას ქ. 

- გიორგი 

ათონელის ქ. - 

ხიდის ქ. - 

მშრალი ხიდი - 

ჩუღურეთის 



164 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(მოპირდაპირედ) 

- ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის I-III-V-

VII-VIII-VI-IV-II  

მ/რ-ები ) - მ/ს 

"სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(მოპირდაპირედ)(

წრიული).

165 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

ვაშლიჯვრის  

დასახლება (IV 

ზონა, #11 

კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

ვაშლიჯვრის  

დასახლება 

(ვალენტინ 

თოფურიძის ქ. - 

ვასილ 

გოძიაშვილის ქ. - 

პეტრე 

სარაჯიშვილის ქ.) 

- მარშალ 

გელოვანის 

გამზირი - 

გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - ჯონ 

შალიკაშვილის 

ხიდი - აკაკი 

წერეთლის 

გამზირი - 

გიორგი ცაბაძის ქ. 

- დავით 

აღმაშენებლის 

გამზირი - კოტე 

მარჯანიშვილის 

ქ. - გალაქტიონ 

ტაბიძის ხიდი - 

მიხეილ 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 რევაზ ლაღიძის 

ქ. - მარი ბროსეს 

ქ. - სოლიკო 



166 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს "დიდუბე" 

(ქვედა) - აკაკი 

წერეთლის 

გამზირი - ჯონ 

შალიკაშვილის 

ხიდი - გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - დავით 

აღმაშენებლის 

ხეივანი - 

ფარნავაზ მეფის 

გამზირი - იოანე 

პეტრიწის ქ. - 

პეტრე იბერის ქ. - 

მირიან მეფის ქ. 

(მობრუნება 

"იმედის 

კლინიკასთან") - 

დიდი დიღომი III 

მ/რ 

(#1,15,18,32,31,37,3

6,28 კორპუსების 

გავლით, მირიან 

მეფის ქ.,) - დიდი 

დიღომი IV მ/რ, 

#6 კორპუსის 

მიმდებარედ 

(#25,12,8,7 

კორპუსების 

გავლით, არჩილ 

მეფის ქ.,)

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით

167 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს ,,სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(გობრონიძისა და 

ომარ 

ხიზანიშვილის 

ქუჩების 

გადაკვეთის 

მიმდებარედ) - 

ალეკო 

გობრონიძის ქ. 

(მობრუნება 

მოედანზე) - 

ზღვის უბანი / 

მუხიანის 

დასახლების 

დამაკავშირებელი 

გზა - ზღვის 

უბნის ქ. (ზღვის 

უბნის III მ/რ-ის V 

კვარტალი, 

#16,15,27,26,25,24ა 

 კორპუსების 

გავლით) - ანაპის 

414-ე დივიზიის 

ქ. (ზღვის უბნის 

XI მ/რ-ის III-II-I 

კვარტალი, ზღვის 

უბნის X-Xბ 

კვარტალი) - 

დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - მ/ს 

,,სარაჯიშვილი" 

(მიმდებარედ).



168 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

კვანტალიანის ქ. 

#122(მიმდებარედ)

(ვაშლიჯვარის 

დასახლება) - 

კვანტალიანის ქ. - 

ვასო 

გოძიაშვილის ქ. - 

პეტრე 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 დიდგორის ქ. 

(დიდგორის 

ქუჩისა და 

მარშალ 

გელოვანის 

გამზირის 

გადაკვეთა)  უკუ 

მიმართულებით: 

დიდგორის ქ. 

(დიდგორის 

ქუჩისა და 

მარშალ 

გელოვანის 

გამზირის 

გადაკვეთა) - 

პეტრე 

სარაჯიშვილის ქ.- 

ვასო 

გოძიაშვილის ქ. - 

კვანტალიანის ქ. - 

კვანტალიანის ქ. 

#122(მიმდებარედ)

(ვაშლიჯვარის 

დასახლება) 

169 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "დელისი" - 

ფერდინანდ 

თავაძის ქ. - 

შალვა ნუცუბიძის 

ქ. - დელისის III ქ. 

#24-ის 

მიმდებარედ. უკუ 

მიმართულებით: 

დელისის III ქ. 

#24-ის 

მიმდებარედ - 

დელისის ქ. - 

შალვა ნუცუბიძის 

ქ. - ფერდინანდ 

თავაძის ქ. - 

ზაქარიაძის ქ. -

ვაჟა-ფშაველას I 

ჩიხი - ვაჟა-

ფშაველას 

გამზირი - მ/ს 

"დელისი" 

(მიმდებარედ)  

170 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ზაჰესის 

დასახლება 

(ავჭალის ქუჩა 

#62) - ავჭალის ქ. - 

ელეფთერ 

ანდრონიკაშვილი

ს ქ. - უწერის ქ. - 

ლიბანის ქ. - 

დავით 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 მ/ს 

"სარაჯიშვილი" 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



171 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ვაზისუბნის II 

მიკრორაიონი 

(კორპუსი #23-ის 

მიმდებარედ) - 

ვაზისუბნის I 

მიკრორაიონი 

(#15,14,13,12,3,2,1, 

20"ა", 20"ბ" 

კორპუსების 

გავლით) - 

თეოფანე 

დავითაიას ქ. - 

შანდორ პეტეფის 

ქ. - აეროდრომის 

დასახლების III ქ. 

- მ/ს 

"ვარკეთილი" 

(საკოლმეურნეო 

ბაზრის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(საკოლმეურნეო 

ბაზრის 

მიმდებარედ) - 

ჯავახეთის ქ. - 

კალოუბნის ქ. - 

შანდორ პეტეფის 

ქ. - იგივე სქემით.

172 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- თამარ მეფის 

გამზირი - 

გმირთა მოედანი - 

 ვარაზისხევის ქ. - 

პეტრე 

მელიქიშვილის ქ. 

- მერაბ კოსტავას 

ქ. - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

ალექსანდრე  

ჭავჭავაძის ქ. - 

არსენა 

ოძელაშვილის ქ. - 

ბესიკის ქ. (#27 

მიმდებარედ)

უკუ 

მიმართულებით: 

ბესიკის ქ. (#27 

მიმდებარედ) - 

ვახტანგ 

კოტეტიშვილის ქ. 

- არსენა 

ოძელაშვილის ქ. - 

ალექსანდრე 

ჭავჭავაძის ქ. - 

ალექსანდრე 

გრიბოედოვის ქ. - 

შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი 



173 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ვარკეთილის 3"ა" 

მ/რ (#344 

კორპუსის 

მიმდებარედ) -  

ვარკეთილის 3"ა" 

მ/რ 

(#325,320,319,319"ა

" კორპუსების 

გავლით) - 

სესილია 

თაყაიშვილის ქ. - 

ილია 

სუხიშვილის ქ. - 

ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - მ/ს 

"ისანი" - ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

აღმართი  - კოსტა 

ხეთაგუროვის ქ. - 

ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 არნოლდ 

ჩიქობავას ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - გიორგი 

ჩუბინაშვილის ქ. - 

174 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ვარკეთილის IV 

მიკრორაიონი 

(#421 კორპუსების 

მიმდებარედ) - 

სესილია 

თაყაიშვილის ქ. - 

ვიქტორ კუპრაძის 

ქ. - ჯავახეთის ქ. - 

მ/ს "ვარკეთილი~ 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი~ 

(მიმდებარედ) - 

ჯავახეთის ქ. 

(მობრუნება 

ჯავახეთის ქ. 

#3"ა"-ს 

მიმდებარედ) - 

ვიქტორ კუპრაძის 

ქ. - სესილია 

თაყაიშვილის ქ. - 

ვარკეთილის IV 

მიკრორაიონი, 

#421 კორპუსის 

მიმდებარედ 

(#410,411,418 

კორპუსების 

გავლით).



175 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

ნიაბის ქ. (#55-ის 

მიმდებარედ) - 

ნიაბის ქ. - 

გალავნის ქ. - 

შილდის ქ. - 

ახალუბნის ქ. - 

საინგილოს ქ. - 

გუმბრის ქ. - 

სამრეკლოს ქ. - 

ლადო 

მესხიშვილის ქ. - 

მ/ს ,,ავლაბარი" 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს ,,ავლაბარი" 

(მიმდებარედ) - 

ჰამლეტ 

გონაშვილის ქ. - 

ვახტანგ VI-ს ქ. - 

ლადო 

მესხიშვილის ქ. - 

შემდეგ იგივე 

სქემით.

176 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ომარ 

ხიზანიშვილისა 

და ტიულენევის 

ქუჩების 

გადაკვეთა 

(გლდანის VIII 

მ/რ, კორპუსი I-ის 

მიმდებარედ) - 

ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის VI-IV-

II-"ა" მ/რ) - აკაკი 

ვასაძის ქ. - 

ქერჩის ქ. - დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - ცოტნე 

დადიანის ქ. - 

ფიროსმანის 

მოედანი - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - გიორგი 

ჩუბინაშვილის ქ. - 

 თამარ მეფის 

გამზირი - მ/ს 

"სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე)

უკუ 

მიმართულებით: 



177 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

თამარ 

მუჯირიშვილის 

ქ. (#12 კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

თამარ 

მუჯირიშვილის 

ქ. - ახალუბნის ქ. - 

 საინგილოს ქ. - 

გუმბრის ქ. - 

ლადო 

მესხიშვილის ქ. - 

მ/ს ,,ავლაბარი" 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს ,,ავლაბარი" 

(მიმდებარედ) - 

ჰამლეტ 

გონაშვილის ქ. - 

ვახტანგ VI-ს ქ. - 

ლადო 

მესხიშვილის ქ. - 

შემდეგ იგივე 

სქემით.

178 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ზაჰესის 

დასახლება 

(ავჭალის ქუჩა 

#62) - ავჭალის ქ. - 

ზაჰესის ხიდი - 

დავით 

აღმაშენებლის 

ხეივანი - 

გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - ჯონ 

შალიკაშვილის 

ხიდი - მ/ს 

"დიდუბე" (ქვ) 

(აკაკი წერეთლის 

გამზირი #140-ის 

მოპირდაპირედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



179 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

ვაზისუბნის 

დასახლება III 

მ/რ, II კვ. (#7-8 

კორპუსების 

მიმდებარედ) - 

ზურაბ პატარიძის 

ქ. - თეოფანე 

დავითაიას ქ. - 

შანდორ პეტეფის 

ქ. - კალოუბნის ქ. 

- ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - მ/ს 

"ისანი" - ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი. - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

აღმართი - კოსტა 

ხეთაგუროვის ქ. - 

არნოლდ 

ჩიქობავას ქ. - 

კიტა აბაშიძის ქ. - 

ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის  

ქ. - მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - თამარ მეფის 

გამზირი - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

გიორგი სააკაძის 

მოედანი - ჟიული 

შარტავას ქ. - ანა 

კალანდაძის ქ. - 

180 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

II ნავთლუღის 

დასახლება (VII ქ., 

სახლი #57) - 

გრიგოლ 

ლორთქიფანიძის 

ქ. - ჯავახეთის ქ. - 

მოსკოვის 

გამზირი - მ/ს 

"სამგორი" 

(ქვედას 

მიმდებარე 

ტერიტორია)

უკუ 

მიმართულებით:  

მ/ს "სამგორი" 

(ქვედას 

მიმდებარე 

ტერიტორია) - 

მოსკოვის 

გამზირი - 

ჯავახეთის ქ. - 

კაიროს ქ. - II 

ნავთლუღის 

დასახლება (VII 

ქ.,სახლი #57).



181 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

ვარკეთილის 

მეურნეობა - 

მიხეილ 

გახოკიძის ქ. - 

საქართველოს 

ერთიანობისთვის 

მებრძოლთა ქუჩა 

- ჯავახეთის ქ. 

(მობრუნება მ/ს 

"ვარკეთილი"-ს 

მიმდებარედ) - 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მოპირდაპირედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მოპირდაპირედ) 

- ჯავახეთის ქ. - 

საქართველოს 

ერთიანობისთვის 

მებრძოლთა ქ. - 

მიხეილ 

გახოკიძის ქ. - 

ვარკეთილის 

მეურნეობა

182 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ბოგდან 

ხმელნიცკის ქ. 

(#181-ის 

მოპირდაპირედ) - 

ბოგდან 

ხმელნიცკის ქ. - 

ბერი გაბრიელ 

სალოსის 

გამზირი - 

რიჩარდ 

ჰოლდბრიუკის ქ. 

- ნავთლუღის ქ. - 

მ/ს "ისანი" - 

აწყურის ქ. (#74-

ის 

მოპირდაპირედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

აწყურის ქ. (#74-

ის 

მოპირდაპირედ) - 

კახეთის I 

შესახვევი - 

ნავთლუღის ქ. -

რიჩარდ 

ჰოლდბრიუკის ქ. 

- ბერი გაბრიელ 

სალოსის 

გამზირი - 

ბოგდან 

ხმელნიცკის ქ. 

(#181-ის 

მოპირდაპირედ).



183 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

სოფელი გლდანი 

- თიანეთის 

გზატკეცილი - 

გლდანულა 

(თიანეთის 

გზატკ. #57-თან 

მოხვევით) - 

გლდანის ხევის ქ. 

(#10,6,3"ა" 

კორპუსების 

გავლით) - 

თიანეთის 

გზატკეცილი - 

ქერჩის ქ. - ფორე 

მოსულიშვილის 

ქ. - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. - 

 აკაკი ვასაძის ქ. - 

ქერჩის ქ. - დავით 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - 

თორნიკე 

ერისთავის ქ. - 

აკაკი წერეთლის 

გამზირი - 

მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - კიტა 

აბაშიძის ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

მოედანი - 

გიორგი 

მაზნიაშვილის ქ. - 

184 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "ვარკეთილი" 

(ქვედას 

მიმდებარე 

ტერიტორია) - 

ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

ქიზიყის ქ. - 

რკინიგზის ჩიხი 

(მობრუნება 

სტამბასთან)- 

ქიზიყის I ქ. (#15-

ის მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



185 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

რუსთავის 

გზატკეცილი  მე-

13 კმ (ქვემო 

ფონიჭალის 

დასახლ, ბენზინ 

გასამართი 

სადგურის 

მიმდებარედ)  - 

რუსთავის 

გზატკეცილი - 

ვახტანგ 

გორგასალის ქ. - 

კოტე აფხაზის ქ. - 

თავისუფლების 

მოედანი - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

გიორგი 

ჭანტურიას ქ. - 

გიორგი 

ათონელის ქ. - 

ხიდის ქ. - 

მშრალი ხიდი - 

ჩუღურეთის 

ხიდი - 

ზაარბრიუკენის 

მოედანი - 

მარცხენა 

სანაპირო - კოტე 

მარჯანიშვილის 

ქ. - ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

186 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მახათას მთა - 

ნიკოლოზ 

ხუდადოვის ქ. - 

რევაზ ურიდიას 

ქ. - ცოტნე 

დადიანის ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - ნიკო 

ფიროსმანის ქ. - 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- თამარ მეფის 

გამზირი - ეგნატე 

ნინოშვილის ქ. - 

კონსტიტუციის ქ 

-  მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - ცოტნე 

დადიანის ქ. - 



187 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

ეკა ბეჟანიშვილის 

ქ. (#99-ის 

მიმდებარედ) - 

ეკა ბეჟანიშვილის 

ქ. - ცოტნე 

დადიანის ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - ნიკო 

ფიროსმანის ქ. - 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- თამარ მეფის 

გამზირი - ეგნატე 

ნინოშვილის ქ. - 

კონსტიტუციის ქ 

- მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - ცოტნე 

დადიანის ქ. - ეკა 

188 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

კუპრაძის ქ. 

(ვარკეთილის IV 

მ/რ, #424 კ-ის 

მიმდებარედ) - 

ვიქტორ კუპრაძის 

ქ. - სესილია 

თაყაიშვილის ქ. - 

ილია 

სუხიშვილის ქ. - 

ჯავახეთის ქ. - 

მოსკოვის 

გამზირი - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

ნავთლუღის ქ. - 

რიჩარდ 

ჰოლდბრიუკის ქ. 

- დიმიტრი 

გულიას ქ - 

დიმიტრი 

გულიას მოედანი 

- ვახტანგ 

გორგასალის ქ. 

#113 (პურის #7 

ქარხნის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



189 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

 მ/ს "სამგორი" (ქვ) 

- მოსკოვის 

გამზირი - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

წალენჯიხის ქ. - 

მიქელაძის ქ. - 

წალენჯიხის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - მ/ს 

"ისანი"- კახეთის I 

შესახვევი -

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - მ/ს 

"სამგორი (ქვ) 

(წრიული)

190 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

46.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

გლდანულა (#4 

კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

გლდანის ხევის ქ. 

- თიანეთის 

გზატკეცილი - 

ქერჩის ქ. - ფორე 

მოსულიშვილის 

ქ. - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(II-"ა" მ/რ-ების 

გავლით) - მ/ს 

"სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(პირდაპირ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(პირდაპირ) - 

ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის I-II 

მ/რ) - ფორე 

მოსულიშვილის 

ქ. - ქერჩის ქ. - 

თიანეთის 

გზატკეცილი - 

შემდეგ 

არსებული 

სქემით.



191 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ზოოვეტერინარუ

ლი ინსტიტუტის 

დასახლება 

(საერთო 

საცხოვრებლის 

მიმდებარედ) - 

სოფელი 

სოღანლუღი - 

რუსთავის 

გზატკეცილი 

(ქვემო 

ფონიჭალის 

დასახლება) - 

ვახტანგ 

გორგასალის  ქ. - 

დიმიტრი 

გულიას მოედანი 

- გია გულუას ქ. - 

იალბუზის ქ. - 

ბოჭორმის ქ. - 

ლეხ კაჩინსკის ქ. - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

მოსკოვის 

გამზირი - მ/ს 

"სამგორი" 

(ქვედა)(მიმდებარ

ედ)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სამგორი" 

(ქვედა)(მიმდებარ

ედ) - მოსკოვის 

გამზირი - 

192 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

საქართველოს 

ტერიტორიული 

მთლიანობისათვი

ს ბრძოლებში 

დაღუპულ შსს-ს 

აკადემიის გმირ 

კურსანტთა ქ. 

(პოლიციის 

აკადემიის 

მიმდებარედ). - 

ქერჩის ქ. - ფორე 

მოსულიშვილის 

ქ. - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. - 

 მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(პირდაპირ)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(პირდაპირ) - 

ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის I-II 

მ/რ) - ფორე 

მოსულიშვილის 

ქ. - ქერჩის ქ. - 

შემდეგ 

არსებული სქემით



193 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

მუხიანის IV მ/რ 

(#11 კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

ნოდარ დუმბაძის 

გამზირი -  ალეკო 

გობრონიძის ქ. - 

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის I-II მ/რ, 

გლდანის "ა" მ/რ.) 

- თენგიზ 

შეშელიძის ქ. - 

დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - ცოტნე 

დადიანის ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - გიორგი 

ჩუბინაშვილის ქ. - 

 თევდორე 

მღვდლის ქ. - 

გიორგი ცაბაძის ქ. 

- აკაკი წერეთლის 

გამზირი - მ/ს 

"დიდუბე" (ქვედა) 

- მარცხენა 

სანაპირო - 

ფეიქრების ქ. - 

194 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

იყალთოს გორა 

(#42-ის 

მიმდებარედ) - 

ფანასკერტელ-

ციციშვილის ქ. 

(#25,21,19,22,20,16 

კორპუსების 

გავლით) - 

ბახტრიონის ქ. - 

დავით 

გამრეკელის ქ. - 

სულხან ცინცაძის 

ქ. - პეკინის ქ. - 

ბახტრიონის ქ. - 

ფანასკერტელ-

ციციშვილის ქ. 

(#16,20,22,19,21,25 

კორპუსების 

გავლით) - 

იყალთოს გორა 

(#42-ის 

მიმდებარედ)(წრი

ული). 



195 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

დაბა ზაჰესის 

დასახლება 

(ავჭალის ქ. #62-

ის მიმდებარედ) - 

ავჭალის ქ. - 

ელეფთერ 

ანდრონიკაშვილი

ს ქ. - მორის 

ფოცხიშვილის ქ. - 

დავით 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - 

თორნიკე 

ერისთავის ქ. - 

აკაკი წერეთლის 

გამზირი - 

გიორგი ცაბაძის ქ. 

- დავით 

აღმაშენებლის 

გამზირი - თამარ 

მეფის გამზირი - 

სადგურის 

მოედანი - 

სასტუმრო 

,,კოლხეთის" 

მიმდებარედ.

უკუ 

მიმართულებით: 

სასტუმრო 

,,კოლხეთის" 

მიმდებარედ - 

თამარ მეფის 

გამზირი - 

196 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მნათობის ქ. #70-

ის მიმდებარედ - 

ბაგრატიონის ქ. - 

რამაზ 

დავითაშვილის ქ. 

- ლამის ქ. - 

ტერენტი 

გრანელის ქ. - 

გიორგი 

მაზნიაშვილის ქ. - 

კიევის ქ. - დავით 

აღმაშენებლის 

გამზირი - მ/ს 

"მარჯანიშვილი~ - 

 კოტე 

მარჯანიშვილის 

ქ. - მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - კიტა 

აბაშიძის ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

მოედანი - 

ტერენტი 

გრანელის ქ. - 

ლამის ქ. -  რამაზ 

დავითაშვილის ქ. 

- ბაგრატიონის  ქ. 

- მნათობის ქ. #70-

ის მიმდებარედ 

(წრიული)



197 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

ზღვის უბნის IV 

მ/რ, კორპუსი #4-

ის მიმდებარედ - 

ზღვის უბნის IV 

მ/რ (#2,1,6,36 

კორპუსების 

გავლით) - ზღვის 

უბნის III მ/რ, IV 

კვ (#59,60,58 

კორპუსების 

გავლით) - ზღვის 

უბნის ქ. (ზღვის 

უბნის III მ/რ, III 

კვ (#48,47,46 

კორპუსების 

გავლით) - ზღვის 

უბანი / მუხიანის 

დასახლების 

შემაერთებელი 

გზა - ალეკო 

გობრონიძის ქ. - 

მ/ს ,,სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(გობრონიძისა და 

თენგიზ 

შეშელიძის 

ქუჩების 

გადაკვეთის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

198 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

მ/ს "სამგორი" 

(ქვედა)(მოსკოვის 

გამზირი #3 

კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

მოსკოვის 

გამზირი - 

ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

შპს ლილო 

"მოლი".

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



199 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

გედევანიშვილის 

ქ. (#27-ის 

მიმდებარედ) - 

გედევანიშვილის 

ქ. - სამრეკლოს ქ. - 

 ვლადიმერ 

მესხიშვილის ქ. - 

მ/ს "ავლაბარი~ - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

მოსკოვის 

გამზირი - 

სამგორის ქ. - 

ციხისძირის ქ. 

#15-ის 

მიმდებარედ

უკუ 

მიმართულებით: 

ციხისძირის ქ. 

#15-ის 

მიმდებარედ - 

ციხისძირის ქ. - 

სამგორის ქ. - 

მოსკოვის 

გამზირი - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - მ/ს 

,,ავლაბარი" - 

ჰამლეტ 

გონაშვილის ქ. - 

ვახტანგ VI-ს ქ. - 

ვლადიმერ 

მესხიშვილის ქ. - 

200 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

მ/ს "ვარკეთილი"-

ს მიმდებარედ - 

ჯავახეთის ქ. - 

მოსკოვის 

გამზირი - 

ქინძმარაულის ქ. - 

 ბესარიონ 

ჭიჭინაძის ქ. (#27 

კორპუსის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

201 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

გლდანის 

ბაზრობა (მ/ს 

"სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი") - ალეკო 

გობრონიძის ქ. - 

მუხიანი/ზღვის 

უბნის 

შემაერთებელი 

გზა - თბილისის 

ზღვა - 

ვარკეთილის IV 

მ/რ - 

თაყაიშვილის ქ. - 

გახოკიძის ქ. -  

კახეთის 

გზატკეცილი - 

შპს ლილო-მოლი.

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



202 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს "ავლაბარი" 

(მიმდებარედ) - 

ალექსანდრე 

წურწუმიას ქ. - 

ავლიპი 

ზურაბაშვილის ქ. 

- კახეთის 

გზატკეცილი - 

შპს ლილო 

"მოლი".

უკუ 

მიმართულებით:  

იგივე სქემით.

203 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

წმინდა ბარბარეს 

სახელობის უბანი 

(ქვედა 

მელითონეთა 

დასახლების ქ.) - 

გარდაბნის 

გზატკეცილი - 

ქინძმარაულის 

შესახვევი - 

ქინძმარაულის ქ. - 

 მოსკოვის 

გამზირი - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

წინანდლის ქ. 

(#24-ის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

204 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

სესილია 

თაყაიშვილისა და 

ილია 

სუხიშვილის 

ქუჩების 

გადაკვეთის 

მიმდებარედ - 

სესილია 

თაყაიშვილის ქ. - 

ილია 

სუხიშვილის ქ. - 

ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

ჯორჯ ბუშის ქ. - 

ლეხ კაჩინსკის ქ. - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

აღმართი - 

მარცხენა 

სანაპირო - 

გიორგი ცაბაძის ქ. 

- დავით ყიფიანის 

ქ. - ვახუშტი 

ბაგრატიონის ქ. - 

აკაკი წერეთლის 

გამზირი - 

თორნიკე 

ერისთავის ქ. - 

დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - ქერჩის 



205 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

ბერი გაბრიელ 

სალოსის 

გამზირი 

(მოედანთან) - 

ბოგდან 

ხმელნიცკის ქ. - 

ქინძმარაულის ქ. -  

  მოსკოვის 

გამზირი - 

ჯავახეთის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

შპს ლილო 

"მოლი".

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

206 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

სამშვილდის ქ. 

(წყაროს ქ-ის 

გადაკვეთასთან) - 

გიორგი 

მარუაშვილის ქ. - 

გიორგი 

ზაზიშვილის ქ. - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

 ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - გიორგი 

ჩუბინაშვილის ქ. - 

 თამარ მეფის 

გამზ. - მ/ს 

"სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- თამარ მეფის 

გამზ. - ეგნატე 

ნინოშვილის ქ. - 

კონსტიტუციის ქ 

- მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - დავით 

კლდიაშვილის ქ. - 

207 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

იონა მეუნარგიას 

ქ. (#72-ის 

მიმდებარედ) - 

იონა მეუნარგიის 

ქ. - სოლომონ 

ქურდიანის ქ. - 

ნიკოლოზ 

ხუდადოვის ქ. - 

რკინიგზის 

გადასასვლელი 

ხიდი 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

208 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

მ/ს "ისანი" 

(მიმდებარედ) - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

შპს ლილო-მოლი 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



209 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "დელისი" - 

ფერდინანდ 

თავაძის ქ. - 

შალვა ნუცუბიძის 

ქ. - ბუდაპეშტის 

ქ. - 

ბერიტაშვილის ქ. 

- ონკოლოგიური 

კვლევითი 

ცენტრი 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

ონკოლოგიური 

კვლევითი 

ცენტრი 

(მიმდებარედ) - 

ბერიტაშვილის ქ. 

- ბუდაპეშტის ქ. - 

შალვა ნუცუბიძის 

ქ. - ფერდინანდ 

თავაძის ქ. - 

სერგო 

ზაქარიაძის ქ. - 

ვაჟა-ფშაველას I 

ჩიხი- ვაჯა-

ფშაველას 

გამზირი - გიგო 

გაბაშვილის ქ. - 

მიხეილ 

თამარასვილის ქ. - 

 უნივერსიტეტის 

ქ. - 

ლორთქიფანიძის 

ქ. ("შანხაის გორა") 

210 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

მ/ს "300 

არაგველი" 

(წინანდლის ქ. 

#10-ის 

მიმდებარედ) - 

საბადურის ქ. - 

კასპის ქ. - 

აწყურის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი 

(მოხვევა "ისნის" 

ბაზრობასთან) - 

შპს ლილო 

"მოლი"

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით. 

211 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს "დიდუბე" 

(ქვედა)(ბაზრობა 

"ჩემპიონის" 

პირდაპირ)  - 

გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - 

მარშალ 

გელოვანის 

გამზირი - სოფ. 

დიღომი 

(დიდგორის ქ., 

ზემო უბანი, 

დავით 

სარაჯიშვილის ქ., 

დიდგორის ქ.) - 

პეტრე 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 მარშალ 

გელოვანის 

გამზირი -  

გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - მ/ს 

"დიდუბე" 

(ქვედა)(წრიული) 



212 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
11.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 98.5

სამურზაყანოს ქ. 

(#17-ის 

მიმდებარედ) - 

სამურზაყანოს ქ. - 

აფხაზეთის ქ. - 

გიორგი 

ზაზიშვილის ქ. - 

ცოტნე დადიანის 

ქ. - გიორგი 

ჩიტაიას ქ. - 

დავით 

კლდიაშვილის  ქ. 

- ივანე 

ჯავახიშვილის ქ. - 

 კონსტიტუციის 

ქ. - გიორგი 

ჩუბინაშვილის ქ. - 

 თამარ მეფის 

გამზირი - მ/ს 

"სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- ნიკოლოზ 

გოგოლის ქ. - 

კონსტანტინე 

ფოცხვერაშვილის 

ქ. - ეგნატე 

ნინოშვილის ქ. - 

213 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

ლილოს 

დასახლება IV კვ. 

(#107 სკოლა) - 

მეფრინველეობის 

ქ. - თენგიზ 

სტურუას ქ. - 

ჭირნახულის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

შპს ლილო 

"მოლი".

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.

214 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
11.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 98.5

მუხიანის 

ნაკვეთები III - 

ნოდარ დუმბაძის 

გამზირი - ალეკო 

გობრონიძის ქ. - 

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი~ 

(გობრონიძისა და 

შეშელიძის 

ქუჩების 

გადაკვეთა)

უკუ 

მიმართულებით: 

იგივე სქემით.



215 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
11.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 98.5

ვარკეთილის IV 

მ/რ (#424 

კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

ვარკეთილის IV 

მ/რ 

(#424,415,407,408,4

03,401 

კორპუსების 

გავლით) - 

სესილია 

თაყაიშვილის ქ. - 

ვიქტორ კუპრაძის 

ქ. - ჯავახეთის ქ. - 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მიმდებარედ) - 

ჯავახეთის ქ. - 

ვიქტორ კუპრაძის 

ქ. - ვარკეთილის 

IV მ/რ 

(#403,401,408,407,4

15 კორპუსების 

გავლით) - 

ვარკეთილის IV 

მ/რ (#424 

კორპუსის 

მიმდებარედ)  

216 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

გლდანულა (#10 

კ-ის მიმდებარედ) 

- გლდანის ხევის 

ქ. - პატარა 

გლდანი 

(ვლადიმერ 

ჯანჯღავას ქ. 

#73,69,59,47,28,1-

ის გავლით) - 

დავით 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 მიხეილ 

იპოლიტოვ 

ივანოვის ქ. - 

ქერჩის ქ. - დავით 

სარაჯიშვილის ქ. - 

 დავით 

გურამიშვილის 

გამზირი - ცოტნე 

დადიანის ქ. - 

ფიროსმანის 

მოედანი - 

გიორგი ჩიტაიას 

ქ. - გიორგი 

მაზნიაშვილის ქ. - 

მიხეილ 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. - კოსტა 

ხეთაგუროვის ქ. - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

ხიდი - ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. 

(მობრუნება 

ნიკოლოზ 



217 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
46

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 394

მ/ს 

"სარაჯიშვილი~ 

(მიმდებარედ) - 

თენგიზ 

შეშელიძის ქ. - 

ზღვის უბნის IV 

მ/რ (#4,5 

კორპუსების 

გავლით) - გია 

რომელაშვილის ქ. 

(ზღვის უბნის III 

მ/რ I-II-III კვ.) - 

ზღვის 

უბანი/მუხიანის 

დამაკავშირებელი 

გამზირი - ალეკო 

გობრონიძის ქ. - 

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი~ - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. - 

 გლდანის I მ/რ (# 

1,5,18 

კორპუსების 

გავლით) - 

გლდანის  III  მ/რ 

(#7"ა", 8, 11 

კორპუსების 

გავლით) - 

გლდანის V მ/რ 

(#6,5,7,8"ა",6 

კორპუსების 

გავლით) - 

გლდანის III მ/რ 

(#11,8,7"ა" 

218 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
34.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 295.5

II ნავთლუღის 

დასახლება (VII 

ქ.,სახლი #57-ის 

მიმდებარედ) - 

კაიროს ქ. - 

ჯავახეთის ქ. - მ/ს 

"ვარკეთილი" 

(მოპირდაპირედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "ვარკეთილი" 

(მოპირდაპირედ) 

- ჯავახეთის ქ. 

(მობრუნება 

ვარკეთილის  IV 

მიკრორაიონი, II 

რიგის 

მიმდებარედ) - 

შემდეგ იგივე 

სქემით.



219 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 197

მ/ს "სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(მიმდებარედ) - 

ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის I-III-V-

VII მ/რ) - ზაქარია 

მაისურაძის ქ. - 

გიორგი წმინდის 

უბანი

უკუ 

მიმართულებით: 

გიორგი წმინდის 

უბანი - ზაქარია 

მაისურაძის ქ. - 

ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის VIII-VI-

IV-II-"ა" მ/რ) - მ/ს 

"სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი" 

(მიმდებარედ)

220 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

წყნეთი (დავით 

გურამიშვილის ქ. 

#31) - წყნეთის 

გზატკეცილი - 

ქაქუცა 

ჩოლოყაშვილის 

გამზირი - ილია 

ჭავჭავაძის 

გამზირი - 

მიხეილ 

თამარაშვილის ქ. - 

 ალექსანდრე 

ყაზბეგის 

გამზირი - 

პეკინის ქ. - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

გმირთა მოედანი - 

 თამარ მეფის 

გამზირი - მ/ს 

"სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე)

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია (წრე) 

- თამარ მეფის 

გამზ. - გმირთა 

მოედანი - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

გიორგი სააკაძის 

მოედანი  -  



221 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა
შპს ელეფანტ+ 402031172

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
57.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 8.57 492.5

ზემო ფონიჭალა 

(#13 კორპუსის 

მოპირდაპირედ, 

თელეთის ქ.) - 

მარნეულის 

გზატკეცილი ქ. - 

ვახტანგ 

გორგასალის ქ. - 

მარჯვენა 

სანაპირო - 

გმირთა მოედანი - 

 თამარ მეფის 

გამზირი - მ/ს 

"სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია

უკუ 

მიმართულებით: 

მ/ს "სადგურის 

მოედანი 1"-ის 

წინამდებარე 

ტერიტორია - 

თამარ მეფის 

გამზირი - 

გმირთა მოედანი - 

 მარჯვენა 

სანაპირო - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. 

(მობრუნება 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილისა 

და ალექსანდრე 

პუშკინის ქუჩის 

222 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე /ჭავჭავაძის 

გამზირი 3, 

(სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

მე-2 კორპუსის 

პირდაპირ)

223 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე /ჭავჭავაძის 

გამზირი 35

224 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე /ჭავჭავაძის 

და ყიფშიძის 

გადაკვეთა

225 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე/ჭავჭავაძის 

გამზირი 41 (ვაკის 

პარკის პირდაპირ)

226 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე უცხო ენების 

ინსტიტუტი 

(ილიას 

უნივერსიტეტი)

227 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე /სპორტის 

აკადემია

228 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე /ჭავჭავაძის 

გამზირი 72

229 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე/ჭავჭავაძის 

გამზირი 20

230 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო/გმირ

თა მ-ნი (კოსტავას 

ქ.#63)(საბურთალ

ოს 

მიმართულებით)

231 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.7042

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო/სპორ

ტის სასახლე



232 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო/თს 

უნივერსიტეტის 

IV კორპ.

233 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო 

/სააკაძის 

მოედანი (მე-6 

კორპუსის 

მიმდებარედ)

234 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ისანი/ქეთევან 

წამებულის გამზ. 

#43-ის 

მოპირდაპირედ 

(#89-ე საჯარო 

სკოლა)

235 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ისანი/მ/ს 

,,ავლაბარი"-ს 

მიმდებარედ 

(ავლაბრის 

მოედანი )

236 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო /ვაჟა 

ფშაველას 

გამზირი #7

237 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო 

/რესპუბლიკური 

საავადმყოფო

238 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო 

/ინფექციური 

საავადმყოფოს 

მიმდებარედ

239 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333 საბურთალო 

/პეკინის 24ა

240 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333 საბურთალო 

/ბუკიას ბაღი (მ/ს 

პოლიტექნიკური)

241 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე-საბურთალო 

/თამარაშვილის ქ. 

#11

242 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

ვაკე-საბურთალო 

/თამარაშვილის ქ. 

#19-21

243 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.70

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

დიდუბე /თამარ 

მეფის გამზ. #14ა-

მიმდებარედ 

(წინამძღვრიშვილ

ის გადაკვეთა)

244 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
23.704

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.25 1333.333333

საბურთალო /ვაჟა 

ფშაველას გამზ 

35/41

245 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 128.05 1066.666667

საბურთალო /ვაჟა 

ფშაველას გამზ. 

#104-ის 

მიმდებარედ (5ა 

კორპუსი) 

246 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 128.05 1066.666667

საბურთალო /მ/ს 

“ვაჟა ფშაველას 

გამზირი” 

(საქართველოს 

ბავშვთა 

ფედერაციასთან)

247 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018

8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 128.05 1066.666667

ჩუღურეთი/რკინი

გზის 

გადასასვლელი 

ხიდის 

მიმდებარედ 

(დადიანის 39)

248 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

მთაწმინდა 

/რუსთაველის 

გამზირი 26



249 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

მთაწმინდა 

/რუსთაველის 

გამზირი 37

250 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.9346

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

საბურთალო 

/ყაზბეგის 

გამზირი 2-ის 

მიმდებარედ

251 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

საბურთალო 

/ყაზბეგის გამზ. 

#10-ის 

მიმდებარედ

252 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

საბურთალო 

/ცინცაძის ქ. #46 

(საბურთალოს 5 

კორპუსი) 

(ეკლესიის 

მიმდებარედ)

253 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

ჩუღურეთიდავით 

 აღმაშენებლის 

გამზირი #83 

(მარჯანიშვილის 

მ-ნი)

254 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

ჩუღურეთიდავით 

 აღმაშენებლის 

გამზირი 117

255 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

დიდუბედანიური 

 სახლის 

მოპირდაპირედ

256 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

საბურთალო 

/შარტავას ქ. #7-ის 

პირდაპირ 

(მერიის 

პირდაპირ)

257 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

საბურთალო 

/ბახტრიონის ქ. #7 

(,,ელექტრონიკა 

94"-ის მაღაზიის 

მიმდებარედ)

258 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

დიდუბე 

/წერეთლის 

ძეგლის 

მიმდებარედ 

(წერეთლის 

გამზირისა და 

ცაბაძის ქ-ების 

გადაკვეთასთან)

259 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

დიდუბე 

/წერეთლის 

გამზირისა და 

სამტრედიის ქ-ის 

გადაკვეთა

260 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

დიდუბე /დიღმის 

მასივი III კვ. IV 

კორპუსი

261 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

გლდანი 

/ხიზანიშვილის 

ქ.#47 (გლდანის I 

მ/რ #12კ.-ის 

მხარეს)

262 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

დიდუბე /დიღმის 

I კვ. IIIა/IIIბ 

კორპუსი.

263 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

გლდანი 

/გლდანის მე 2 მრ 

35 კორპუსი

264 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

ვერა 

/ფილარმონია 

(ნიკოლაძის ქ. 

გადაკვეთა)

265 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667 საბურთალო 

/კანდელაკის 9



266 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 76.55 1066.666667

დიღომი /დიდი 

დიღომი 1 მ/რ 7/8 

კორპუსი

267 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 80.03 666.6666667 ვაკე /კუს ტბის 

ასახვევთან

268 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

საბურთალო 

/გმირთა მ-ნი 

(კოსტავას ქ.#63-

ის 

მიმდებარედ)(ვაკი

ს 

მიმართულებით)

269 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

ისანი /ქეთევან 

წამებულის გამზ. 

#61 (შავი ზღვის ქ-

ის გადაკვეთა)

270 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

ისანი /ქეთევან 

წამებულის გამზ. 

#92 (#87-ე საშ. 

სკოლა)

271 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 80.03 666.6666667

საბურთალო /ვაჟა 

ფშაველას 

გამზირი #83/81

272 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 80.03 666.6666667

საბურთალო /ვაჟა 

ფშაველას 

გამზირი #87

273 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 80.03 666.6666667

საბურთალო  

/ვაჟა ფშაველას 

გამზირი #93/91

274 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 80.03 666.6666667

საბურთალო /ვაჟა 

ფშაველას 

გამზირი #90-ის 

მიმდებარედ

275 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
8.33

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 80.03 666.6666667

საბურთალო 

/თამარაშვილისა 

და 

უნივერსიტეტის 

ქუჩის 

გადაკვეთის 

პირდაპირ 

(ყოფილი 

იპოდრომის 

შესასვლელის 

მიმდებარედ)

276 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

ჩუღურეთირკინიგ

ზის 

დეპარტამენტი 

(თამარ მეფის 

გამზ. #15)

277 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

ჩუღურეთი /ც. 

დადიანის ქ. #1-

ის მიმდებარედ

278 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

საბურთალო 

/რტავას ქ. #29"ა"-

ს მიმდებარედ

279 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
4.17

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 160.06 666.6666667

ვაკე /ჭავჭავაძის 

49ბ-ის 

მიმდებარედ

280 30,10,2018 ლაით ბოქსი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
13.93

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 47.84 666.6666667

მთაწმინდა 

/იუსტიციის 

სახლის 

მოპირდაპირედ

281 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873388

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960 გორი /ცხინვალი 

გზატკეცილი მე-6 

კმ-ის მიმდებარედ

282 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873389

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 რუსთავი/მეგობრ

ობის გამზ. (ბანკ 

რესპუბლიკასთან)



283 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873390

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960 რუსტავი/მეგობრ

ობის მოედანთან

284 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873391

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960 ქუთაისი/ასათიან

ის ქუჩა

285 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873392

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960 ქუთაისი/ქუთაისი

ს შესასვლელი

286 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873393

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

გორი/სტალინის 

ქუჩა 15-ის 

მიმდებარედ

287 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873394

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 ხაშური/ხაშურის 

შესასვლელი #2

288 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873395

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 ზუგდიდი/ქალაქშ

ი შემოსასვლელი 

აღმაშენებლის ქ. 

მარცხენა მხარე

289 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873396

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960

ზესტაფონი/ვახუშ

ტი 

ბატონიშვილის ქ. 

დასაწყისში

290 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873397

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 ზესტაფონი/სტარ

ოსელსკის ქ.  

291 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873398

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960

ფოთი/აღმაშენებლ

ის ქ. (9 აპრილის 

ხეივნის 

გადაკვეთასთან)

292 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873399

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 3413.333333 თელავი/თელავის 

ვისოლთან

293 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873400

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960 თელავი/თელავის 

შესასვლელში

294 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873401

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

მარნეული/ცენტრ

ალური ბაზრის 

შესახვევამდე

295 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873402

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

მარნეული/რუსთა

ველის ქ. საჭიდაო  

 საჭიდაო 

დარბაზის 

მოპირდაპირედ

296 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873403

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
43.07

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 2296.8 ბათუმი/გოგებაშვ

ილის  ქ #4

297 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873404

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

დედოფლისწყარო

/რუსთაველის ქ. 

(ელიტ 

ელექტრონიქსის 

მაღაზიის 

მოპირდაპირე 

მხარე)

298 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873405

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1706.666667

ლაგოდეხი/ზაქათ

ალის ქ. (ელიტ 

ელექტრონიქსის 

მაღაზიის 

მოპირდაპირე 

მხარე)

299 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873406

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

კასპი/აღმაშენებლ

ის ქ. (ვისოლის 

აგს-ის მხარე)

300 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873407

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1706.666667

ოზურგეთი/ცენტ

რალურ 

მოედანზე 

(გამგეობასთან)



301 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873408

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1706.666667

ჩოხატაური/ცენტ

რალურ 

მოედანზე 

(საავადმყოფოსთა

ნ)

302 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 სამტრედია/ჭავჭავ

აძის ქ. #4-ის წინ

303 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

წყალტუბო/რუსთ

აველის ქ. 

(გამგეობასთან)

304 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

მარტვილი/რუსთა

ველის ქ. 

(გამგეობასთან)

305 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

წალენჯიხა/ბაზრი

ს მიმდებარე 

ტერიტორია

306 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 ნაქალაქევი/ნაქალ

აქევი სენაკის 

მიმართულებით

307 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
24.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1280

ახალციხე/რუსთავ

ელის ქ.

308 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 ქუთაისი/ი. 

აბაშისძის გამზ. 

მარჯვენა მხარეს

309 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960

ქუთაისი/ბუხაიძი

ს 4

310 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
120.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 6400

ქუთაისი/კ. 

გამსახურდია 

გამზ. 16

311 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960

ქუტაისი/ზ. 

გამსახურიას 

გამზ. #36

312 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960

ქუთაისი/ზ. 

გამსახურიას 

გამზ. #1

313 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920 ქუტაისი/ი. 

აბაშისძის გამზ. 

მარჯვენა მხარეს

314 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960

ქუთაისი/ნიკეას 

ქ.#2

315 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
80.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 4266.666667

ქუტაისი/რუსთავე

ლის გამზ.73

316 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

რუსთაველი/ლეო

ნიძის ქ. 

სტამბულის 

ბაზრობის 

მიმდებარედ

317 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

რუსთაველი/შარტ

ავას გამზირი 

ელიტელექტრონი

ქსის მ/ტ

318 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920

რუსთაველი/შარტ

ავას გამზირი 

სასტუმრო 

რუსთავის მ/ტ

319 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
80.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 4266.666667

რუსთაველი/შარტ

ავას დასაწყისი 

(რუსთავი)



320 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920.00

გუდაური/გუდაუ

რის სმარტთან #2

321 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 960.00

ბორჯომი/ბორჯო

მის შესასვლელი 

(ვისოლის აგს-

თან)

322 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920.00

ახალქალაქი/თავი

სუფლების ქუჩა

323 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920.00

ზუგდიდი/ცოტნე 

დადიანის ქ. 

ლიბერთი ბანკის 

მიმდებარედ

324 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36.00

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920.00

ზუგდიდი/რუსთა

ველის ქ 171 წინ

325 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 1920.00

ზუგდიდი/რუსთა

ველის ქ. ავეჯის 

სალონთან

326 01,11,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18.7252

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.33 998.68

ზუგდიდი/გამსახ

ურდიას გამზირი 

25

327 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873409

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

დიდუბე/თამარ 

მეფის გამზ. 

(წინამძღვრიშვილ

ის ქ. გადაკვეთა) 

328 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873410

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3925.33

ჩუღურეთი/სადგ

ურის მოედანი 

(სადგურიდან 

ჩამოსახვევში) 

329 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873411

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1962.67

საბურთალო/საბუ

რთალოს ქ. და 

კუტუზოვის ქ. 

კვეთა

330 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873412
სალომე 

ზურაბიშვი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

კრწანისი/ბარათაშ

ვილის ქ. 

331 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873413

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1962.67

ისანი/ჩოლოყაშვი

ლის ქ. (რესტორან 

ასტორიასთან)

332 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873414

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

კრწანისი/ქვემო 

ფონიჭალა 

(რუსთავის გზა)

333 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873415

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ნაძალადევი/დიღ

ომი სანზონის 

გზა (დიდუბე 

დიღმის ხიდთან) 

334 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873416

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

დიღომი/ბელიაშვ

ილის ქ. 

რესტორან 

თაღლაურას 

მოპირდაპირე 

მხარეს

335 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873417

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ნაძალადევი/ქსნის 

 ქ. ზარმაცების 

ხაშთან 

336 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873418

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

საბურთალო/შარტ

ავას ქ, 

ავტოტექმომსახუ

რების სერვის 

ცენტრის შემდეგ

337 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873419

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

დიდუბე/წერეთლ

ის გამზირი (კოკა-

კოლასთან)



338 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873420

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3925.33

ვაკე-

საბურთალო/ვაჟა 

ფშაველა და 

თოფურიას 

ქუჩების კვეთა

339 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873421

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

საბურთალო/პეკი

ნის გამზირი 

(ჰოლიდეინის 

წინ)

340 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873422

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1962.67

გლდანი/ქერჩის 

ქუჩა (გლდანი)

341 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873423

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1962.67

გლდანი 

(მუხიანის 

გადასახვევთან)

342 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873424

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1962.67

დიდუბე/წერეთლ

ის გამზ. 

(მაგნიტოგორსკის 

ქ. კუთხე)

343 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873425

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
27

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1656.00

დიღომი/აღმაშენე

ბლის ხეივანი 

დასავლეთის 

მიმართულებით 

(ავჭალის 

გადასახვევთან)

344 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873426

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
27

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1656.00

კრწანისი/ორთაჭა

ლა თბილჰესთან

345 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873427

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
60

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3680.00

ისანი/კახეთის 

გზატკეცილი 

(ისნის ხიდთან 

კუნძულზე) 

მელაანის ქ. 

(თბილისის 

მიმართულება)

346 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873428

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
60

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3680.00

ისანი/კახეთის 

გზატკეცილი 

(ისნის ხიდთან 

კუნძულზე) 

მელაანის ქ. 

(აეროპორტის 

მიმართულება)

347 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873429

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
60

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3680.00

საბურთალო/კოსტ

ავას ქ. 

(ტელევიზიასთან)

348 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873430

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
104.38

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 6401.97

საბურთალო/გაგა

რინის აღმართი 

შუქნიშანთან

349 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873431

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
54

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3312.00

დიდუბე/წერეთლ

ის გამზირი 

დინამოს 

სტადიონთან 

წრეზე

350 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873432

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

დიღომი/დიდი 

დიღომი წრეზე

351 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873433

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

საბურთალო/მარჯ

ვენა სანაპირო 

ვახუშტის ხიდის 

დასაწყისი

352 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873434

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ნაძალადევი/დად

იანის ქ. თი-ბი-სი 

ბანკთან

353 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873435

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

ნაძალადევი/გურა

მიშვილის 

გამზირი 

(გურამიშვილი - 

გლდანი 

მიმართულება) ა 

გვერდი



354 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873436

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

ნაძალადევი/გურა

მიშვილის 

გამზირი 

(გლდანიდან 

ბურამიშვილის 

მიმართ. 

მანქანების 

მიმართულება)

355 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873437

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ჩუღურეთი/კლდი

აშვილის ქ. 

356 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873438

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
60

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 3680.00

სამგორი/კახეთის 

გზატკეცილი 

ნაციონალების 

ოფისთან

357 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873439

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
75

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 4600.00

ვერა/კოსტავას ქ. 

#23

358 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873440

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ვარკეთილი/ჯავახ

ეთის ქ. ბაზართან

359 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873441

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1962.67

დიღომი/აღმაშენე

ბლის ხეივანი 

(ვისოლის გაზ-ის 

აგსთან, 

დასავლეთისკენ)

360 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873442

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

ჩუღურეთი/თამარ 

 მეფის გამზ. 

(გმირთა 

მოედნიდან) #1

361 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873443

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

საბურთალო/ვაჟა-

ფშაველას გამზ. 

(სკვერთან)

362 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873444

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

საბურთალო/ალექ

სანდრე ყაზბეგის 

გამზ. 

(პროკრედიტ 

ბანკთან)

363 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873445

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ნაძალადევი/ერის

თავის ქ. კიკვიძის 

ბაღის 

მიმდებარედ

364 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873446

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

გლდანი/ქერჩის ქ. 

დასაწყისი 

კუნძულზე

365 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873447

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 1104.00

გლდანი–მუხიანი

ს გადასახვევი

366 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873448

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

ისანი/ქ. 

წამებულის გამზ. 

ნავთლუღის ა/ს 

მიმდ.

367 31,10,2018 ბილბორდი შპს ალმა 204873449

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.33 2208.00

დიდუბე/მარცხ. 

სანაპირო 

მირცხულავას ქ. 

მიმდებარედ

368 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
48.125

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 2945.72

დიდუბე/ვახუშტი

ს ხიდთან 

დიდუბის მხარეს 

აგლაძის ქ-სთან 

(ელიავას ბაზრ.)

369 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 2203.55

დიღომი/რობაქიძ

ის გამზ.

370 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 3917.42

საბურთალო-

სანაპირომარჯვენა 

 სანაპირო 

გოთუას ქ-ის 

ასახვევის შემდეგ 

(ასახვევთან)



371 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 2203.55

კრწანისი/ზემო 

ფონიჭალა

372 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.48

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1988.09

ისანი/სამგორივაზ

ისუბანი, 

თ.დავითაიას ქ. 

პოლიციის 

მიმდებარედ

373 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1101.77

მთაწმინდა/შინდი

სი წავკისის 

გადასახვევი (A)

374 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 2203.55

მთაწმინდა/კოჯო

რი ცენტრი

375 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 3917.42 სამგორი/კახეთის 

გზატკეცილი  

ორხევის ხიდთან 

376 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
64

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 3917.42

ვაკე/თამარაშვილი

ს ქ. ვისოლის ა/გ-

თან

377 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
60

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 3672.58

მთაწმინდა/მარჯვ

ენა სანაპირო 9 

მარტის სკვერთან 

ძველ სახლთან

378 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
29.4084

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1800.08

ვაკე/საბურთალო-

ვაკე   ბ/გ სადგურ 

ლუკოილის 

თავზე

379 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
95.175

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 5825.63

ვაკე/ჭავჭავაძის 

გამზ. 

ბერძენიშვილის ქ-

ის ჩასახვევთან

380 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
21.052

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1288.59

დიდუბე/თამარ 

მეფის გამზ. 

ხიდის 

მიმდებარედ 

გმირთა 

მოედნისკენ 

(ჩელუსკინელების 

 ხიდი)

381 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
190.35

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 11651.26

ვაკე/ვარაზისხევი, 

გმირთა მოედნის 

მიმდებარედ

382 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1101.77

ძველი 

თბილისი/მარცხენ

ა სანაპირო  

ბარათაშვილის 

ხიდამდე ბ/გ 

სადგურ 

კანარგოსთან

383 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
49.28

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 63.38 3123.23

ვაკე-

საბურთალო/ვერე

ს ხეობა გმირთა 

მოედნიდან 

მომავალი

384 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
12

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 63.38 760.53

ვაკე/ჭავჭავაძის 

გამზ. უცხო 

ენებთან მარცხენა

385 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1101.77

საბურთალო/ვაჟა-

ფშაველას გამზ. 6 

მიმდებარე

386 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
21.052

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1288.59

საბურთალო/ალ.ყ

აზბეგის გამზ. 

ანტონოვსკაიას ქ. 

აქსისის 

მიმდებარედ

387 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.48

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1988.09

საბურთალო/ნუც

უბიძის და 

ასათიანის 

ქუჩების 

გადაკვეთასთან



388 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 2203.55

ნაძალადევიდადი

ანის ქ. 

გადასასვლელ 

ხიდამდე

389 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.48

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1988.09

ნაძალადევი/მეტრ

ო ღრმაღელეს 

მიმდებარედ

390 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32.48

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1988.09

ვერა-

სანაპირომარჯვენა 

 სანაპირო გმირთა 

მოედნისკენ 

მიმავალი (რესტ. 

არაგვის მიმდ. 

შუქნიშანთან)

391 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
40.28

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 2465.53

სამგორი/აეროპორ

ტის ტრასა, 

ხიდის მიმდ.

392 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
16.24

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 994.05

კრწანისი/გორგას

ლის მოედანი 

ორთაჭალა 

კრწანისისკენ

393 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
16.24

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 994.05

კრწანისი/გორგას

ლის მოედანი 

ორთაჭალა 

გულუას ქ-დან 

(კრწანისისკენ)

394 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
55

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 3366.53

ორთაჭალა/გორგა

სლის ქ.111 

კორპუსებთან

395 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1101.77

ვაკე/ბაგები, 

ტეკთან

396 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1101.77

მთაწმინდა/ამაღლ

ების ქ. წყარომდე 

(წყაროსთან)

397 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
27

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 1652.66

ისანი/მარცხენა 

სანაპირო  

საარბრუკენის 

მოედნის 

ასახვევში

398 31,10,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
116.61

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 61.21 7137.66

ვაკე/ვერეს ხეობა, 

გვირაბის 

მიმდებარე 

ტერიტორია, 

გმირთა 

მოედნისკენ (112-

ის მიმდებარედ)

399 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

მცხეთა/მცხეთა, 

მოედანი ხიდის 

მიმდებარედ 

400 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

აბაშა/შესასვლელი 

 ფოთის მხრიდან

401 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ნინოწმინდა/შესას

ვლელი 

თბილისის 

მხრიდან

402 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ქუთაისი/რუსთავ

ელის გამზ. 

კიკვიძის 

სკვერთან

403 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ნინოწმინდა/სოფ.ნ

ინოწმინდის 

შესასვლელი 

(წრესთან)

404 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

სტეფანწმინდა/სტ

ეფანწმინდისკენ 

მიმავალი გზა 

ვარდისუბანი



405 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ჩალაუბანი/ცენტრ

ალური გზა 

(ჩალაუბნის ტეკი)

406 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ცაგერი/ცენტრი 

გამგეობასთან

407 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1916.13

წითელი 

ხიდიაზერბაიჯანი

ს საზღვრის 

მიმდებარედ

408 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

გარდაბანი/ცენტრ

ალური გზა 

კორპუსებთან (A)

409 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

გარდაბანი/შესასვ

ლელი

410 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ხაშური/გამგეობის 

 წინ

411 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
24.3

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1293.39

ხაშური/სტალინის 

 ქ. 145, ბ/გ 

სადგურის 

ლუკოილის მიმ.

412 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ზესტაფონი/სვირი

ს გადასახვევი 

(ქალაქის 

შემოსასვლელი)

413 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1916.13

ზუგდიდი/გამსახ

ურდიას 13

414 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

თელავი/გომბორი

-ახმეტის გზების 

გასაყარი

415 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
24

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1277.42

გრიგოლეთი/ფოთ

ი-თბილისის 

გზაჯვარედინი

416 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ლენტეხი/შესასვლ

ელი ცენტრი 

(გამგეობასთან)

417 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

მარნეულირუსთავ

ელის და 

აღმაშენებლის 

ქუჩების კვეთა 

(ქალაქის ცენტრი 

(წრიული)) 2

418 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

მარნეული/რუსთა

ველის და 

აღმაშენებლის 

ქუჩების კვეთა 

(ქალაქის ცენტრი 

(წრიული)) 3

419 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

მარნეული/რუსთა

ველის და 

აღმაშენებლის 

ქუჩების კვეთა 

(ქალაქის ცენტრი 

(წრიული)) 1

420 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ამბროლაური/ცენ

ტრალური 

მოედანი 

(მარცხენა)

421 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1916.13

ოზურგეთი/გამარ

ჯვების მოედანზე

422 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1916.13

მარნეული/სადახ

ლოსაზღვართან II



423 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

სამტრედია/შესასვ

ლელი 

ბათუმიდან 

(ქალაქის 

შესასვლელი 

დაფნარის 

მხრიდან)

424 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

სამტრედია/შესასვ

ლელი 

თბილისიდან

425 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

სამტრედია/რესტ

ორან 

”სამტრედიის” 

გვერდით

426 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

საჩხერე/ბაზრის 

მიმდებარედ

427 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

სენაკი/ბაზრის 

სახურავი 3

428 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

სენაკი/ბაზრის 

სახურავი 4

429 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ფოთი/შესასვლელ

ი თბილისიდან 

(ქალაქის 

გასასვლელი 

აბაშისკენ)

430 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ახალციხე/შესასვ

ლელი

431 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

პატარძეული/ცენ

ტრალური გზა

432 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

გურჯაანი/ცენტრა

ლური გზა 

ავტოსადგურის 

მიმდებარედ

433 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1703.23 ზუგდიდი/რკინიგ

ზის სადგურთან 

(სადგურის წინ)

434 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
36

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1916.13

ფოთი/ნავსადგურ

ის ქ. (რეკვავას ქ. 

პურკომბინატის 

მიმდ)

435 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ქუთაისი/ჭავჭავაძ

ე-ნიკეა 

ბათუმისკენ 

მარცხენა 1 

(მინისტრარის 

ქარხნის მიმდ.)

436 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ქუთაისი/ჭავჭავაძ

ის გამზ. 

საფეხბურთო 

სტადიონთან 

მარცხენა

437 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ყვარელი/გამოსასვ

ლელი 

თბილისისკენ

438 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
18

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 958.06

ყვარელი/ჭავჭავაძ

ის ქ. 34 

საქართველოს 

ბანკთან

439 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 1703.23

ზუგდიდი/ზუგდ

იდი, 

კიკალიშვილის ქ. 

(აღმაშენებლის ქ. 

დასაწყისი, 

შადრევნის 

პორდაპირ)

440 01,11,2018 ბილბორდი შპს აუთდორ.ჯი 205255917

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

16,11,2018
12

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 53.23 638.71

ბათუმი/საკოლმე

ურნეო ბაზრის 

ჭიშკარი



441 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
3222.00

სადგურის 

მოედანი 

("თბილისი 

ცენტრალი"-ს 

პირდაპირ) - 

თამარ მეფის 

გამზირი - 

გმირთა მოედანი - 

 ვარაზისხევის ქ. - 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი - ქაქუცა 

ჩოლოყაშვილის 

გამზირი - 

წყნეთის 

გზატკეცილი - 

უნივერსიტეტის 

საერთო 

საცხოვრებელი (I 

კორპუსი)

უკუ 

მიმართულებით:  

უნივერსიტეტის 

საერთო 

საცხოვრებელი (I 

კორპუსი) - 

წყნეთის 

გზატკეცილი - 

ქაქუცა 

ჩოლოყაშვილის 

გამზირი - ილია 

ჭავჭავაძის 

გამზირი - პქტრე 

მელიქიშვილის 

ქუჩა. - მერაბ 

442 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
4833.00

დიდი/დიღომი 

IV მ/რ (კორპუსი 

#6-ის 

მიმდებარედ) _ 

დიდი/დიღომი 

III  მ/რ - პეტრე 

იბერის ქ. - იოანე 

პეტრიწის ქ. - 

ფარნავაზ მეფის 

გამზირი - დავით 

აღმაშენებლის 

ხეივანი  - მარშალ 

გელოვანის 

გამზირი - იური 

გაგარინის ქ. - 

ზურაბ ჟვანიას 

მოედანი - სიმონ 

კანდელაკის ქ. - 

ჟიული შარტავას 

ქ. - სააკაძის 

მოედანი - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

გიორგი 

მიროტაძის ქ. - 

პეკინის ქ. - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

ვარაზისხევის ქ. - 

პეტრე 

მელიქიშვილის ქ. 

- მერაბ კოსტავას 

ქ. - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

თავისუფლების 

მოედანი - 



443 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
6444.00

დიდი/დიღომი 

IV მ/რ (#6 

კორპუსის 

მიმდებარედ) _ 

დიდი/დიღომი 

III  მ/რ - პეტრე 

იბერის ქ. - იოანე 

პეტრიწის ქ. - 

ფარნავაზ მეფის 

გამზირი - ჯორჯ 

ბალანჩინის ქ. - 

აკაკი 

ბელიაშვილის ქ. - 

ნოდარ ბოხუას ქ. - 

 ლუბლიანას ქ. - 

სანდრო 

ახმეტელის ქ. - 

მოსე 

გოგიბერიძის ქ. - 

ბორის პაიჭაძის ქ. 

- გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - 

შალიკაშვილის 

ხიდი - აკაკი 

წერეთლის 

გამზირი - 

გიორგი 

წინამძღვრიშვილი

ს ქ. _ თამარ მეფის 

გამზირი - 

გმირთა მოედანი - 

 ვარაზისხევის ქ. - 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი - 

444 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
12888.00

მაისურაძის ქ. 

(გლდანის VII - 

VIII მ/რ-ის 

შემაერთებელი 

გზა) - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(VIII - VI - IV - II 

მ/რ) - მ/ს 

`სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი~ - აკაკი 

ვასაძის ქ. - 

ქერჩის ქ - 

შეშელიძის ქ. - 

ჯორჯ 

ბალანჩინის ქ. - 

აკაკი 

ბელიაშვილის ქ. - 

ნოდარ ბოხუას ქ. - 

 ლუბლიანას ქ. - 

სანდრო 

ახმეტელის ქ. - 

მოსე 

გოგიბერიძის ქ. - 

ბორის პაიჭაძის ქ. 

- გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი _ 

მარშალ 

გელოვანის 

გამზირი - იური 

გაგარინის ქ. - 

პეკინის ქ. - ვაჟა 

ფშაველას 

გამზირი - 



445 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
8055.00

სადგურის 

მოედანი 

("თბილისი 

ცენტრალი"-ს 

პირდაპირ) - 

თამარ მეფის 

გამზირი - 

გმირთა მოედანი - 

 ვარაზისხევის ქ. - 

პეტრე 

მელიქიშვილის ქ. 

- მერაბ კოსტავას 

ქ. - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

თავისუფლების 

მოედანი - 

ალექსანდრე 

პუშკინის ქ. - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. - 

 ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

ხიდი - ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

აღმართი - 

ქეთევან 

წამებულის 

გამზირი - ლეხ 

კაჩინსკის ქ. - 

ბუშის ქ. - 

კახეთის 

გზატკეცილი - 

ევროპის ქ. - 

თბილისის 

446 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
8055.00

გლდანულას 

დასახლება (#4 

კორპუსის 

მიმდებარედ) - 

მიქატაძის ქ. - 

კონსტანტინე 

ლესელიძის ქ. 

(გლდანის VI-VIII 

მ/რ-ს გამყოფი 

გზა)  - ომარ 

ხიზანიშვილის ქ. 

(გლდანის VI - IV - 

 II მ/რ) - მ/ს 

`სანდრო 

ახმეტელის 

თეატრი~ - 

შეშელიძის ქ. - 

ჯორჯ 

ბალანჩინის ქ. - 

აკაკი 

ბელიაშვილის ქ. - 

ნოდარ ბოხუას ქ. - 

 ლუბლიანას ქ. - 

სანდრო 

ახმეტელის ქ. - 

მოსე 

გოგიბერიძის ქ. - 

ბორის პაიჭაძის ქ. 

- გრიგოლ 

რობაქიძის 

გამზირი - აკაკი 

წერეთლის 

გამზირი - 

ქუთაისის ქ. - 

ვახუშტი 



447 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
3222.00

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტის 

საერთო 

საცხოვრებელი (I 

კორპუსი) - 

წყნეთის 

გზატკეცილი - 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი - პეტრე 

მელიქიშვილის ქ. 

- მერაბ კოსტავას 

ქ. - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

თავისუფლების 

მოედანი - 

ალექსანდრე 

პუშკინის ქ. - 

ნიკოლოზ 

ბართაშვილის ქ. - 

ნიკოლოზ 

ბართაშვილის 

ხიდი - მარცხენა 

სანაპირო - 

ნიკოლოზ 

ბართაშვილის 

ხიდი - ნიკოლოზ 

ბართაშვილის ქ. 

(#2-ის 

მიმდებარედ).

უკუ 

მიმართულებით: 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. 

448 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
3222.00

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. - 

 ალექსანდრე 

პუშკინის ქ. - 

თავისუფლების 

მოედანი - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

პეკინის ქ. - ვაჟა 

ფშაველას 

გამზირი - 

მიხეილ 

თამარაშვილის ქ. - 

 გიორგი 

წერეთლის ქ. - 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი - პეტრე 

მელიქიშვილის ქ. 

- მერაბ კოსტავას 

ქ. - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

თავისუფლების 

მოედანი - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

გიორგი 

ჭანტურიას ქ. - 

სულიკო 

ვირსალაძის ქ. - 

მარჯვენა 

სანაპირო - 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. 



449 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
12888.00

შალვა ნუცუბიძის 

IV მ/რ (შალვა 

ნუცუბიძის V მ/რ-

ის გადასახვევის 

პირდაპირ) - 

შალვა ნუცუბიძის 

IV მ/რ (#19-20-21-

22-29-28-14-6-5-4-

3-2-1-11-12 

კორპუსების 

გავლით) - 

ბესარიონ 

ჟღენტის ქ. (შალვა 

ნუცუბიძის II მ/რ)  

 -  შალვა 

ნუცუბიძის ქ. - 

მარიჯანის ქ. - 

პეტრე 

ქავთარაძის ქ. - 

ალექსანდრე 

ყაზბეგის 

გამზირი - 

მიხეილ 

თამარაშვილის ქ. - 

 გიორგი 

წერეთლის ქ. - 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი - პეტრე 

მელიქიშვილის ქ. 

- შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - 

თავისუფლების 

მოედანი - 

ალექსანდრე 

450 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
8055.00

ბარათაშვილის ქ. 

(#2-ის 

მიმდებარედ) - 

ალექსანდრე 

პუშკინის ქ. - 

თავისუფლების 

მოედანი - შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

ვარაზისხევის ქ. - 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი - 

მიხეილ 

თამარაშვილის ქ. - 

 გიგო გაბაშვილის 

ქ. - ვაჟა ფშაველას 

გამზირი - 

ქავთარაძის ქ. 

(ქავთარაძის ქ. #1-

თან მოხვევით) - 

ანა 

პოლიტკოვსკაიას 

ქ. (ანა 

პოლიტკოვსკაიას 

ქ. #18-ის 

მიმდებარედ, 

მოედანთან).

უკუ 

მიმართულებით: 

ანა 

პოლიტკოვსკაიას 

ქ. (ანა 

პოლიტკოვსკაიას 



451 02,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

03,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
9666.00

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის ქ. 

(#2-ის 

მიმდებარედ) - 

ალექსანდრე 

პუშკინის ქ. - 

თავისუფლების 

მოედანი -  შოთა 

რუსთაველის 

გამზირი - მერაბ 

კოსტავას ქ. - 

გმირთა მოედანი - 

 მერაბ კოსტავას ქ. 

- სააკაძის 

მოედანი - ჟიული 

შარტავას ქ. - 

ბულაჩაურის ქ. - 

ვაჟა ფშაველას 

გამზირი - 

სანდრო ეულის ქ. 

- თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტის 

მაღლივი 

კორპუსი.

უკუ 

მიმართულებით: 

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტის 

მაღლივი 

კორპუსი - 

სანდრო ეულის ქ. 

- ვაჟა ფშაველას 

გამზირი - 

ალექსანდრე 

452 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
13.77

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 44.37 610.97

სადგურის 

მოედანი 

1/სარეკლამო 

ფარი დახრილი 

გვირაბი

453 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
16.83

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 44.37 746.75

სადგურის 

მოედანი2 

/სარეკლამო ფარი 

დახრილი 

გვირაბი

454 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
13.896

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 42.63 592.39

ვარკეთილი/სარეკ

ლამო ფარი 

დახრილი 

გვირაბი

455 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
12.24

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 30.45 372.71

წერეთელი/სარეკ

ლამო ფარი 

დახრილი 

გვირაბი

456 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
25.248

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 1647.43

ახმეტელის 

თეატრი/სარეკლამ

ო ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

457 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.55 2855.55

სამგორი/სარეკლა

მო ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

458 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 46.98 2372.30

ისანი/სარეკლამო 

ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

459 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 2088.00

სადგურის 

მოედანი 

1/სარეკლამო 

ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

460 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.55 1809.60

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი/სა

რეკლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი



461 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
16

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 1044.00

სადგურის 

მოედანი 

2/სარეკლამო 

ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

462 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
16

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 1044.00

ვარკეთილი/სარეკ

ლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

463 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 3294.86

რუსთაველი/სარეკ

ლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

464 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 3294.86

მარჯანიშვილი/სა

რეკლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

465 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 3294.86

თავისუფლების 

მოედანი/სარეკლა

მო ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

466 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
19.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 65.25 1272.38

დელისი/სარეკლა

მო ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

467 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
53.8

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 56.55 3042.39

გურამიშვილი/სარ

ეკლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

468 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 46.98 2372.30

სარაჯიშვილი/სარ

ეკლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

469 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 46.98 2372.30

სამედიცინო 

ინსტიტუტი/სარე

კლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

470 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
32

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 46.98 1503.36

ღრმაღელე/სარეკ

ლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

471 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 37.41 1889.06

წერეთელი/სარეკ

ლამო ფარი 

ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

472 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
50.496

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 37.41 1889.06

300 

არაგველი/სარეკლ

ამო ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

473 01,11,2018
სატრანსპორტო საშუალებებზე 

განთავსებული რეკლამა

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

202886788

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

01,11,2018-

30,11,2018
25.248

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/მ 37.41 944.53

ვაჟა-

ფშაველა/სარეკლა

მო ფარი ბაქანზე 

ცენტრალური 

ადგილი

474 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს რადიო 

კომპანია 

პირველი რადიო

211323735

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
500*70

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 48.39 1500.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.pirveliradio.g

e – TOP- ბანერი 



475 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს რადიო 

კომპანია 

პირველი რადიო

211323735

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 48.39 1500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.pirveliradio.g

e(შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

476 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

საინფორმაციო 

სააგენტო 

კომერსანტი

405156762

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018
710*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 48.00 1200.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.comersant.ge 

– TOP- ბანერი 

477 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

საინფორმაციო 

სააგენტო 

კომერსანტი

405156762

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1800.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.comersant.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

478 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კახეთის ხმა 427716153

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.knews.ge(შე

უზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

479 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კახეთის ხმა 427716153

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 48.39 1500.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.knews.ge – 

TOP- ბანერი 

480 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 49.17 1180.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.kvira.ge - 

ბანერი H 1

481 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 34.42 826.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.sity.kvira.ge - 

 ბანერი H 1

482 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
944.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.kvira.ge(შეუ

ზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

483 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
590.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.city.kvira.ge(

შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



484 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
708.00

ინტერვიუებისა 

და კომენტარების 

მომზადება-

განთავსება ვებ 

გვერდზე 

www.city.kvira.ge 

და www.kvira.ge ( 

არაუმეტეს 10-

ჯერ 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი)

485 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
590.00

ინფორმაციის 

მომზადება 

ვებგვერდის 

www.kvira.ge 

რუბრიკა 

"ანონსში" 

განთავსება და 

გავრცელება 

სხვადასხვა მედია 

საშუალებებში

486 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
354.00

ინფორმაციის 

მომზადება 

ვებგვერდის 

www.city.kvira.geრ

უბრიკა "ანონსში" 

განთავსება და 

გავრცელება 

სხვადასხვა მედია 

საშუალებებში

487 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
472.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.kvira.ge(ვრცე

ლი სტატიების 

და 

ინტერვიუების 

მომზადება 

არაუმეტეს 2-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

488 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს კვირა+ 406178283

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
236.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.city.kvira.ge(

ვრცელი 

სტატიების და 

ინტერვიუების 

მომზადება 

არაუმეტეს 2-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

489 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. 

სამეგრელოს 

მედია 

ორგანიზაცია

419987161

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
700*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 10.71 300.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.stv.ge - 

ბანერი H 1

490 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. 

სამეგრელოს 

მედია 

ორგანიზაცია

419987161

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
400.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.stv.ge(შეუზღ

უდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



491 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. 

სამეგრელოს 

მედია 

ორგანიზაცია

419987161

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
300.00

საინფორმაციო 

მომსახურება 

ვიდეოპორტალზე 

 www.stv.ge 

ვიდეო 

ინფორმაციის 

სრული 

განტავსება

492 04,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 

ალიონი
237074535

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
810

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.85 1500.00

გაზეთი  - 

ალიონი -  

ბეჭდური ვერსია 

3 ერთეული 

პირველი 

გვერდის 

მესამედი

493 04,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 

ალიონი
237074535

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
810

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.62 500.00

გაზეთი  - 

ალიონი -  

ბეჭდური ვერსია 

3 ერთეული 

მერვე გვერდის 

მესამედი

494 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

ალიონი
237074535

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
810*805

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 250.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.alioni.ge 

ბანერი მარცხენა 

მხარეს

495 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

ალიონი
237074535

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
250.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.alioni.ge(შეუ

ზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

496 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს პრაიმ თაიმი 404409252

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018
300*250

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 38.46 1000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.primetime.ge 

- ბანერი B 1

497 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს პრაიმ თაიმი 404409252

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
3200.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.primetime.ge 

- (შეუზღუდავი 

რაოდენობით, 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი 

პრესკონფერენციე

ბის  გაშუქება  

LIVE რეჟიმში 

სოციალური 

ქსელით 

ვიდეოების 

გაზიარება 

498 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს პრაიმ თაიმი 404409252

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.primetime.ge 

სტატიების და 

ინტერვიუების 

მომზადება 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



499 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს პრაიმ თაიმი 404409252

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018
67.5

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 11.85 800.00

გაზეთი  - Prime 

Time -  ბეჭდური 

ვერსია 

2ერთეული 

პირველი 

გვერდის ანონსი

500 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს პრაიმ თაიმი 404409252

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,11,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.50 1000.00

გაზეთი  - Prime 

Time -  ბეჭდური 

ვერსია 4 

ერთეული შიდა 

გვერდის 

ნახევარი 

გვერდის ანონსი

501 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

ექსკლუზივნიუსი 

'EXCLUSIVE 

NEWS'

405003106

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 53.57 1500.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.exclusivenew

s.ge -  H 1 ბანერი 

502 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

შპს 

ექსკლუზივნიუსი 

'EXCLUSIVE 

NEWS'

405003106

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.exclusivenew

s.ge   

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

503 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ. ასოციაცია 

ქართლის ხმა
218057224

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
928*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 35.71 750.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.qartli.ge -  H 

1 ბანერი 

504 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ. ასოციაცია 

ქართლის ხმა
218057224

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
750.00

www.qartli.ge -  

ვებ გვერდის 

ბრენდირება 

დამკვეთის 

რეკლამით

505 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ. ასოციაცია 

ქართლის ხმა
218057224

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.qartli.ge   

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

506 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ. ასოციაცია 

ქართლის ხმა
218057224

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.qartli.ge 

სტატიების და 

ინტერვიუების 

მომზადება და 

განთავსება 

არაუმეტეს 4-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

507 04,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 

ლანჩხუთი Plus
233643457

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
4000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.25 1000.00

გაზეთი  - 

ლანჩხუთი Plus -  

ბეჭდური ვერსია 

8 ერთეული შიდა 

გვერდის ნახევარი

508 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ინფო რუსთავი 416328307

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 53.57 1500.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.inforustavi.ge 

 -  H 1 ბანერი 



509 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ინფო რუსთავი 416328307

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.inforustavi.ge 

 შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

510 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს აქცენტი 

ჰოლდინგი
404470363

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
780*60

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 35.71 1000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.accent.ge -  

A 1 ბანერი 

511 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს აქცენტი 

ჰოლდინგი
404470363

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
800.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე 

www.accent.ge 

სტატიების და 

ინტერვიუების 

მომზადება და 

განთავსება 

სიახლეების 

მთავარ ბლოკში; 

მასალის 

გავრცელება 

"ფეისბუქ" 

გვერდძე 

არაუმეტეს 4-ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

512 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს ლიდერი 

ექსპრეს-ინფო
400188541

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.lid.ge 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

513 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ლიბერალი 205271971

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
780*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 35.71 1000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.liberali.ge - 

მთავარი ბანერი 

514 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ლიბერალი 205271971

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
390*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 17.86 500.00

სარეკლამო 

ბანერი ყველა 

შიდა გვერდზე - 

www.liberali.ge - 

ზე

515 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ.მედია 

ფონდი
419982978

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

04,11,2018-

02,12,2018
1000*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 1000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.livepress.ge - 

TOP ბანერი 

მთავარ და შიდა 

გვერდზე

516 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ.მედია 

ფონდი
419982978

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

04,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
6500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.livepress.ge 

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება 

განცხადებები და 

ანონსები 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



517 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ინფონიუსი 404413773

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.newspress.ge 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

518 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს MmG 401982217

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

09,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
4000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.mediamall.ge 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

519 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს Front News 406069757

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
1248*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 65.00 1820.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.frontnews.ge 

- H 2 ბანერი 

520 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს Front News 406069757

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1180.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.frontnews.ge 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

521 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს რეგიონ.გე 415596689

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.region.ge   

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ტექსტი, 

ვიდეო მასალის 

და 

ინტერვიუების 

რაოდენობა 

არაუმეტეს 3 

522 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ნსპ.გე 415593414

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.nsp.ge   

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ტექსტი, 

ვიდეო მასალის 

და 

ინტერვიუების 

რაოდენობა 

არაუმეტეს 3 

523 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს მეურვე 205160546

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,1018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.guardian.ge 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი / მასალა 

დაიდება აგრეთვე 

სოციალურ 

ქსელში 

www.facebook.com

/Guardian-ge



524 07,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს კვირის 

პალიტრა
211326224

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 4.88 9750.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის 

სხვადასხვა 

მედიაპლატფორმა

ზე 

განსათავსებლად 

/ გაზეთი  - კვირი 

პალიტრა -  

ბეჭდური ვერსია 

4 ერთეული შიდა 

გვერდის ნახევარი

525 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ედლაინი 205284789

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1600*1000

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 547.65 14239.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.ipn.ge - 

desktop F ბანერი 1 

200 000 ჩვენება

526 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ედლაინი 205284789

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1200*119

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 87.77 2282.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.kvirispalitra.g

e - desktop F 

ბანერი 500 000 

ჩვენება

527 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ედლაინი 205284789

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1250*80

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 223.00 5798.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.ambebi.ge - 

desktop H1 ბანერი 

1 300 000 ჩვენება

528 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ედლაინი 205284789

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
320*240

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 42.12 1095.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.bpn.ge - 

desktop H1 ბანერი 

150 000 ჩვენება

529 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ედლაინი 205284789

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1250*119

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 148.69 3866.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.palitravideo.g

e - desktop B 

1/mobile  2 ბანერი 

1000 000 ჩვენება

530 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ახალი ამბები 205075014

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
1870.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.ipn.ge 

(www.interpressne

ws.ge )თვეში 

არაუმეტეს 100-

ჯერ

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი



531 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ახალი ამბები 205075014

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
360.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.ipn.ge 

(www.interpressne

ws.ge ) დამკვეთის 

ღონისძიების 

ფოტო გადაღება 

და გავრცელება

532 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს ახალი ამბები 205075014

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
720.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.ipn.ge 

(www.interpressne

ws.ge ) დამკვეთის 

საინტერესო 

თემების შესახებ 

ინტერვიუების 

და კომენტარების 

მომზადება და 

გავრცელება

533 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედიაცენტრი 

მთავარი
402084427

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 38.46 1000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.mcm.ge- 

ბანერი 

534 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედიაცენტრი 

მთავარი
402084427

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.mcm.ge-ზე 

მიღებული 

ინფორმაციის 

სოციალურ 

ქსელებში 

გავრცელება და 

მომზადებული 

სტატიების 

სრული 

განთავსება 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

535 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედიაცენტრი 

მთავარი
402084427

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2500.00

პრესკონფერენციე

ბის სრული 

ვიდეო 

ჩანაწერების 

ატირთვა 

www.mcm.ge-ზე 

და სოციალურ 

ქსელში 

გავრცელება

536 06,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი

შპს 

საგამომცემლო 

ცენტრი საერთო 

სიტყვა

202375349

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
9500

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/სმ 0.32 3000.00

საერთო გაზეთი- 

ბეჭდური ვერსია 

10 ერთეული შავ-

თეთრი შიდა 

გვერდი

537 06,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს ლანჩხუთის 

მოამბე
233643126

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/სმ 0.20 400.00

გაზეთი  

"ლანჩხუთის 

მოამბე" ბეჭდური 

ვერსია 4 

ერთეული შიდა 

გვერდის ნახევარი

538 06,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს ლანჩხუთის 

მოამბე
233643126

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/სმ 0.60 600.00

გაზეთი  

"ლანჩხუთის 

მოამბე" ბეჭდური 

ვერსია 2 

ერთეული 

პირველი 

გვერდის ნახევარი



539 06,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს ჰო და არა 233646542

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1500

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/სმ 0.40 600.00

გაზეთი  "ჰო და 

არა" ბეჭდური 

ვერსია 3 

ერთეული 

პირველი 

გვერდის ნახევარი

540 06,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს ჰო და არა 233646542

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1500

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/სმ 0.20 300.00

გაზეთი  "ჰო და 

არა" ბეჭდური 

ვერსია 3 

ერთეული შიდა 

გვერდის ნახევარი

541 06,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს ჰო და არა 233646542

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

07,11,2018-

02,12,2018
1000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ/სმ 0.10 100.00

გაზეთი  "ჰო და 

არა" ბეჭდური 

ვერსია 2 

ერთეული შიდა 

გვერდის ნახევარი

542 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ააიპ თავისუფალ 

ჟურნალისტთა 

ცენტრი

412703034

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
600*150

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 56.00 1400.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.kutaisipost.ge 

 -  ბანერი მთავარ 

და შიდა 

გვერდებზე ყველა 

მასალის თავზე

543 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ააიპ თავისუფალ 

ჟურნალისტთა 

ცენტრი

412703034

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
600.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.kutaisipost.ge

-ზე მიღებული 

ინფორმაციის 

სოციალურ 

ქსელებში 

გავრცელება და 

მომზადებული 

სტატიების 

სრული 

განთავსება 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

544 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მოზაიკ 

დიჯითალ
406251844

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
635*135

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 258.00 6450.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.georgians.gr 

ბანერი ლოგოს 

გვერდით

545 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მოზაიკ 

დიჯითალ
406251844

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
635*135

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 258.00 6450.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისტვის 

საინფორმაციო 

მომსახურება 

www.diaspora.ge  

ბანერი ლოგოს 

გვერდით



546 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მოზაიკ 

დიჯითალ
406251844

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.georgians.gr-

ზე მიღებული 

ინფორმაციის 

სოციალურ 

ქსელებში 

გავრცელება და 

მომზადებული 

სტატიების 

სრული 

განთავსება 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

547 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მოზაიკ 

დიჯითალ
406251844

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
2500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.diaspora.gr-

ზე მიღებული 

ინფორმაციის 

სოციალურ 

ქსელებში 

გავრცელება და 

მომზადებული 

სტატიების 

სრული 

განთავსება 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

548 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს თაიმერი 404961797

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
468*60

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 40.00 1000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისათვის 

www.timer.ge -ზე

549 08,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს თაიმერი 404961797

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 1000.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ 

გვერდზე  

www.timer.ge-ზე 

მიღებული 

ინფორმაციის 

სოციალურ 

ქსელებში 

გავრცელება და 

მომზადებული 

სტატიების 

სრული 

განთავსება 

მასალა: 

ფოტო+ვიდეო+ტე

ქსტი

550 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედია ჯგუფი-

ფიარ საქართველო
402045238

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
550*70

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 30.00 750.00  www.2020news.ge 

– ბანერი 100% 

იანი ჩვენება

551 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს მედია ჯგუფი-

ფიარ საქართველო
402045238

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
750.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე -  

www.2020news.ge   

 – ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 



552 07,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 

რეზონანს პლუსი
402000598

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
1425

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.68 2400.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი 

"რეზონანსი" 

ბეჭდური ვერსია 

3 ერთეული შავ-

თეთრი შიდა 

გვერდის ნახევარი

553 07,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 

რეზონანს პლუსი
402000598

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
600.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე -   

www.resonancedail

y.com   – 

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 

554 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს გურჯისტანი 203863792

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

03,12,2018
3000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.50 1500.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი 

"გურჯისტანი" 

ბეჭდური ვერსია 

6 ერთეული 

გაზეთის შიდა 

გვერდის ნახევარი

555 07,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 

ვრასტანი
204568832

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018-

02,12,2018
750

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 2.00 1500.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი 

"ვრასტანი" 

ბეჭდური ვერსია 

3 ერთეული 

გაზეთის შიდა 

გვერდის 

მეოთხედი

556 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს ჩემი 

ხარაგაული
243572004

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
770*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 7.41 200.00

სარეკლამო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.chemikhxara

gauli.ge – ბანერი 

100% ჩვენება

557 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს ჩემი 

ხარაგაული
243572004

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
500.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე -  

www.chemikhxara

gauli.ge   – 

ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 



558 05,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს ჩემი 

ხარაგაული
243572004

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
4000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.40 1600.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "ჩემი 

იმერეთი" 

ბეჭდური ვერსია 

8 ერთეული 

გაზეთის შიდა 

გვერდის ნახევარი

559 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ. ასოციაცია 

ათინათი
220014464

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
600*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 16.67 450.00

სარეკლამო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.radioatinati.g

e – ბანერი #A2

560 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
ა.ა.ი.პ. ასოციაცია 

ათინათი
220014464

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
800*600

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 38.89 1050.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.radioatinati.g

e  – ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა მთავარ 

სლაიდერზე 

ფოტოს და 

სტატიის 

განთავსე 

არაუმეტეს 21-ჯერ

561 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს მშობელი 420426863

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
770*95

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 17.86 500.00

სარეკლამო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე - 

www.mshobeli.ge 

– ბანერი 100% 

ჩვენება

562 04,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი შპს მშობელი 420426863

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
770*110

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 14.29 400.00

 www.mshobeli.ge 

– ბანერი 100% 

იანი ჩვენება/ 

ჩნდება ყველა 

ნიუსის გახსნისას

563 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის 

საინფორმაციო 

პორტალი

400176581

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018
728*90

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 25.93 700.00  

www.newsportal.ge 

 – ბანერი #1 100% 

იანი ჩვენება

564 05,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი

ა.ა.ი.პ. 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის 

საინფორმაციო 

პორტალი

400176581

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

06,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 300.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე -   

www.newsportal.ge 

 – ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 

565 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 21-ს 

ქვევით
242003167

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
680*100

სალომე 

ზურაბიშვილი
პიქსელი 28.57 800.00  www.21-below.ge 

– ბანერი # C 100% 

იანი ჩვენება



566 03,11,2018 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი
შპს გაზეთი 21-ს 

ქვევით
242003167

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
600.00

საინფორმაციო 

მომსახურება ვებ-

გვერდზე -   

www.21-below.ge   

 – ინფორმაციის 

სრული 

განთავსება/ფოტო

+ვიდეო+ტექსტურ

ი მასალა 

შეუზღუდავი 

რაოდენობით 

567 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 21-ს 

ქვევით
242003167

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
2000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.00 2000.00

სარეკლამო 

ადგილი 

პოლიტიკური 

რეკლამისთვის

გაზეთი "21-ს 

ქვევით" ბეჭდური 

ვერსია 4 

ერთეული 

გაზეთის 

პირველი  

გვერდის ნახევარი

568 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 21-ს 

ქვევით
242003167

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
4000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 1.00 2400.00

3 ერთეული 

გაზეთის შიდა 

გვერდი

569 03,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს გაზეთი 21-ს 

ქვევით
242003167

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

05,11,2018-

02,12,2018
3000

სალომე 

ზურაბიშვილი
კვ.სმ 0.65 2100.00

3 ერთეული 

გაზეთის 

სპეციალური 

გამოშვების 

გვერდი/შა-

თეთრი

570 14,11,2018 სატელევიზიო რეკლამის ხარჯი შპს ტელეიმედი 202188612

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

14,11,2018-

27,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
30000.00

პოლიტიკური 

რეკლამის 

განთავსება 

ტელეეთერში

571 14,11,2018 სატელევიზიო რეკლამის ხარჯი

შპს 

"ტელეკომპანია 

პირველი"

405034190

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

14,11,2018-

27,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
20250.00

პოლიტიკური 

რეკლამის 

განთავსება 

ტელეეთერში

572 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი
შპს ფავორიტი 

სტილი
404379294

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

17,09,2018-

20,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
76920.26

სარეკლამო 

პოსტერების და 

პლაკატების 

ბეჭდვა

573 08,11,2018 ბეჭდური რეკლამი ხარჯი შპს სეზანი 203862551

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,10,2018-

20,11,2018

სალომე 

ზურაბიშვილი
75708.00

სარეკლამო 

პოსტერების და 

პლაკატების 

ბეჭდვა

574 08,11,2018 სხვა სარეკლამო ხარჯები შპს აისბრეიქერი 405159019

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018
სალომე 

ზურაბიშვილი
40000.00

საარჩევნო ვიდეო 

რგოლის 

დამზადება

575 08,11,2018 სხვა სარეკლამო ხარჯები შპს ლიმონ 406212995

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018
სალომე 

ზურაბიშვილი
62224.00

საიმიჯო 

სარეკლამო 

ვიდეო რგოლი

576 08,11,2018 სხვა სარეკლამო ხარჯები შპს პრინტარეა 404384395

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018
სალომე 

ზურაბიშვილი
2192.37

ბადე-

კონცტრუქციები, 

ტრიბუნის 

სტიკერები, ბადე-

სტიკერები, 

მეტროს ბანერები

577 08,11,2018 ბილბორდი შპს პრინტარეა 404384395

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

08,11,2018
სალომე 

ზურაბიშვილი
1089.00

ბანერები 

578 ინტერნეტ-რეკლამს ხრჯი FACEBOOK

სალომე 

ზურაბიშვი

ლი

სალომე 

ზურაბიშვილი
5047.47

…

სულ:**** 1,304,680

* რეკლამის დამკვეთი შესაძლებელია იყოს დეკლარაციის წარმომდგენი სუბიექტი ან მიღებულ იქნეს შემოწირულების სახით, რომელიც ასევე უნდა აისახოს ფორმა N1-ში

** ბეჭდვური და ინტერნეტ რეკლამის შემთხვევაში

*** რეკლამაზე გამოსახული კანდიდატის ან პარტიის ვინაობა/დასახელება



**** ჯამური მაჩვენებლები უნდა ედრებოდეს ფორმა  N5-ში წარმოდგენილი N 1.2.8 მუხლის  შესაბამის მნიშვნელობებს

ბ.ა.

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი ბუღალტერი  

(ან საამისოდ უფლებამოსილი პასუხისმგებელი პირი)

***** გარე რეკლამად არ ითვლება და ეს ფორმა არ მოიცავს პარტიის/საარჩევნო სუბიექტის ოფისის ფასადზე ან/და ღონისძიების გამართვის ადგილას სარეკლამო მასალის განთავსების (და არა დამზადება-დამონტაჟების) ხარჯს 



ფორმა N7 - საბალანსო ანგარიშგება

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

ანგარიშის 

ნომერი
ანგარიშის დასახელება

ნაშთი 

პერიოდის 

სადაწყისში

ნაშთი 

პერიოდის 

ბოლოს

სულ აქტივები 1697127 1427000

სულ ფინანსური აქტივები და სხვა დებიტორული დავალიანებები 1697127 1427000

1110 ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში

1120 ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში

1211 საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიში ბანკში 24318 327185

1212 სავალუტო ანგარიში ბანკში 12909 7976

1213 დეპოზიტები ბანკში ეროვნულ ვალუტაში

1214 დეპოზიტები ბანკში უცხოურ ვალუტაში

1215 სხვა ანგარიშები ბანკში

1300 სხვა ფინანსური აქტივები

1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

1421 მოთხოვნები მივლინებით

1422 მოთხოვნები დანაკლისებით

1423 ანგარიშვალდებული პირების მიმართ სხვა მოთხოვნები

1431 გადახდილი დღგ

1432 წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი

1433 სხვა საგადასახადო აქტივი

1441 წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა 13026.75 30947.64

1442 მოთხოვნები სხვა წინასწარი გადახდებით 1646873.3 1060892

1443 მისაღები პროცენტები

1444 მისაღები დივიდენდები

1445 მისაღები საწევროები და ერთჯერადი შენატანები

1446 სხვა დანარჩენი დებიტორული დავალიანებები

სულ არაფინანსური აქტივები 0 0

2110 შენობა-ნაგებობები

2120 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2130 სხვა ძირითადი აქტივები

2140 დაუმთავრებელი მშენებლობა

2150 სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები

2220 სხვა მატერიალური მარაგები

2300 ფასეულობები

2400 არაწარმოებული აქტივები

საანგარიშგებო თარიღი



სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 1697127 1427000

სულ ფინანსური ვალდებულებები და სხვა კრედიტორული დავალიანებები 1897309.41 1633151

3100 ფინანსური ვალდებულებები (სესხი) 1000000 1000000

3210 ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან 897309 633151

3221 გადასახდელი მოგების გადასახადი

3222 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

3223 გადასახდელი დღგ

3224 ბიუჯეტის წინაშე სხვა ვალდებულებები

3231 გადასახდელი ხელფასები შტატით მომუშავეთათვის

3232 გადასახდელი ხელფასები შტატგარეშე მომუშავეთათვის

3234 ვალდებულებები მივლინებით

3236
დამქირავებლის მიერ ფულადი და სასაქონლო ფორმით გაწეული 

სოციალური დახმარებით ვალდებულებები

3237 სასამართლოს ან/და ადმინისტრაციული ორგანოების გადაწყვეტილებების 

შესაბამისად დაკავებული თანხები ან სხვა დაკავებული თანხები

3241 წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა

3242 ვალდებულებები წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლებით

3243 გადასახდელი პროცენტები

3245 გადასახდელი საწევროები და ერთჯერადი შენატანები

3246 სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები

სულ კაპიტალი -200182 -206150

5100 საწესდებო კაპიტალი

5220 ფონდები -200182 -206150

5230 დაუფარავი დეფიციტი

საცნობარო მუხლები

1
საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები და მათთან 

დაკავშირებული დანახარჯები

2 პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები

3 გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება

4 ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები 

5 პირობითი მოთხოვნები

6 პირობითი ვალდებულებები

7 საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა

8 ამორტიზირებული ძირითადი აქტივები

9 ვადაგადაცილებული დავალიანებები

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                        ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                                   პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.



ფორმა N8 - საბანკო ანგარიშები

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N ბანკის დასახელება ანგარიშის ნომერი ვალუტა ანგარიშის 

გახსნის 

თარიღი

ნაშთი 

პერიოდის 

დასაწყისში

შემოსავალი 

პერიოდის 

განმავლობაში

გასავალი 

პერიოდის 

განმავლობაში

ნაშთი 

პერიოდის 

ბოლოს

ანგარიშის 

დახურვის 

თარიღი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

პროკრედიტ ბანკი
GE98PC013360010006

7432

GEL

08/17/2018
24317.76 2069650 1766782.92 327184.84

2

პროკრედიტ ბანკი
GE98PC013360010006

7432

USD

08/17/2018
4783.71 0 1855.64 2928.07

3

პროკრედიტ ბანკი
GE98PC013360010006

7432

EURO

08/17/2018
0 25028 25020 8

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

ბ.ა. პასუხისმგებელი პირი)

საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018



ფორმა N8.1 - ნაღდი ფულით განხორციელებულ სალაროს ოპერაციათა რეესტრი საანგარიშგებო პერიოდი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

ტრანზ -

აქციის N

ოპერაციის 

თარიღი

სალაროს შემოსავალი, 

ლარში

სალაროს გასავალი, 

ლარში

ვალუტა ოპერაციის დანიშნულება ნაშთი

სალაროს ნაშთი პერიოდის დასაწყისში

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

...

სალაროს ნაშთი პერიოდის ბოლოს

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

ბ.ა. პასუხისმგებელი პირი)



ფორმა N9.1 - უძრავი ქონების რეესტრი საანგარიშგებო პერიოდი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N მფლობელობის ტიპი ობიექტის მისამართი საკადასტრო კოდი
ბალანსზე აყვანის 

თარიღი/იჯარის ვადა

ფართი 

(ხელშეკრულების 

მიხედვით)

საბალანსო 

ღირებულება/ყოველთვური 

საიჯარო  გადასახადი 

(ლარში)

მეიჯარის პირადი 

ან 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი

მეიჯარის სახელი ან 

დასახელება

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 იჯარა
ქ. თბილისი, იერუსალიმის 

ქუჩა #2/5

01.18.03.057.004.01.52

4
3,8 თვე 70 კვმ 800.00 404561265

შპს ვოლგრუპ 

დეველოპმენტი

2 იჯარა
ქ. თბილისი, ვარდების 

რევოლუციის მოედანი #6

01.15.04.001.021.01.50

2
2,7 თვე 315,6 კვმ 17,003.35 404555977

შპს რესტორანი 

წინანდალი

3 იჯარა

ქ. თბილისი, ერეკლე II-ეს 

მოედანი, #3/ ანტონ 

კათალიკოსის ქ. #36

01.18.03.036.015 1 თვე 50 კვმ 1,998.00 202055122 შპს ძველი უბანი

4 იჯარა
ქ. თბილისი, ერეკლე II-ეს 

მოედანი, #3
01.18.03.035.004 1 თვე 190 კვმ 7,592.40 205283637 შპს ახალი კაპიტალი

5 იჯარა
ქ. თბილისი რუსთაველის ქ. 

#24/ ლაღიძის ქ. #1

01.15.05.010.008.01.53

8
2 თვე 130 კვმ 4,708.62 01017000815 მედეია ჯიქია

6 იჯარა
ქ. თბილისი რუსთაველის ქ. 

#24/ ლაღიძის ქ. #1

01.15.05.010.008.01.53

8
2 თვე 130 კვმ 1,046.36 01017015694 თამაზ ჯიქია

7 იჯარა
ქ. თბილისი, ი. ჭვჭავაძის 

გამზ. #20 ბ. 3

01.14.11.008.003.01.00

3
2,5 თვე 84,6 კვმ 1,961.93 01024081247

ეკატერინე 

ყარსელიშვილი

8 იჯარა
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

გამზირი #14 ბ. 2

01.10.14.015.040.01.52

5
2 თვე 245,47 კვმ 4,237.76 01024044857 მადონა ანდღულაძე

9 იჯარა

ქ. თბილისი, მოედანი 

გულია, გვარდიის 

სამმართველოს მიმდებარედ

01.18.09.004.002 2,5 თვე 183,25 კვმ 1,961.93 404558590 შპს ემ თი ეი

10 იჯარა
ქ. თბილისი, ქეთევან 

წამებულის ქ. #64-66

01.17.13.034.024.01.02

.001
2,5 თვე 134,25 კვმ 2,250.00 01027012281

ალექსანდრე 

ბადალიანი

11 იჯარა

ქ. თბილისი, ჯავახეთის 

ქუჩის და კალაბუნის 

გადაკვეთასთან

01.19.36.001.080 2,5 თვე 248,86 კვმ 1,275.25 01024070244 ზურიკო ნონიაშვილი

12 იჯარა

ქ. თბილისი, ჯავახეთის 

ქუჩის და კალაბუნის 

გადაკვეთასთან

01.19.36.001.080 2,5 თვე 248,86 კვმ 1,275.25 10001005919 სანდრო ნონიაშვილი

13 იჯარა
ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ. #3 ბ. 

2

01.16.06.011.005.01.00

2
2,5 თვე 153,77 კვმ 2,354.31 01011061250 დარეჯან ტრაპაიძე

14 იჯარა
ქ. თბილისი, აკაკი 

წერეთლის გამზირი #61 ბ. #3

01.13.06.008.016.01.00

3
2,5 თვე 121,63 კვმ 3,678.61 01024029757 ომარი ლომკაცი

15 იჯარა
ქ. თბილისი, ცოტნე 

დადიანის ქ. #141

01.12.13.037.017.01.02

.511
2,5 თვე 95,07 კვმ 1,569.54 01013004758 ლევან ელიაური

16 იჯარა
ქ. თბილისი, ფორე 

მოსულიშვილის ქ. #1
01.11.12.015.050 2,5 თვე 202,81 კვმ 6,539.75 54001007223 კახაბერ ქემერტელიძე

17 იჯარა
საგარეჯო, რუსთაველის ქ. 

#175
55.12.76.027 2,5 თვე 104,1 კვმ 750.00 36001011819 ეკატერინე ქვლივიძე



18 იჯარა
ქ. გურჯაანი, სანაპიროს ქ. 

#10
51.01.60.052.01.503 2,5 თვე 53,5 კვმ 562.50 13001007430 ლევან მექერიშვილი

19 იჯარა
ქ. წნორი, თავისუფლების ქ. 

#37
56.04.54.045 2,5 თვე 167,25 კვმ 468.75 01008040230 ნაირა გელაშვილი

20 იჯარა
ქ. დედოფლისწყარო, 

ჰერეთის ქ. #74
52.08.33.010 2,5 თვე 138.76 კვმ 625.00 14001002438 იოსებ უზუნაშვილი

21 იჯარა ქ. ლაგოდეხი, ქიზიყის ქ. #27 54.01.54.157 2,5 თვე 123,97 კვმ 490.48 25001000163
გიორგი 

ჭუჭულაშვილი

22 იჯარა
ქ. ყვარელი, შ. რუსთაველის 

ქ. #4
57.06.56.208 2,5 თვე 150 კვმ 300.00 241582373

შპს კახეთის ღვინის 

მარანი

23 იჯარა ქ. თელავი, მ. კოსტავას ქ. #6 53.20.36.279 2,5 თვე 148,5 კვმ 675.00 231279023
შპს ბიზნეს ცენტრი 

კავკასიონი

24 იჯარა
ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 

#52
50.04.42.061.01.502 2,5 თვე 105 კვმ 525.00 08001003518 კობა მაისურაძე

25 იჯარა
ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ. #14  

ბ. #48
02.05.06.667.01.048 2,5 თვე 48,23 კვმ 750.00 35001024663 თათია კობრეშვილი

26 იჯარა
ქ. გარდაბანი, ენერგეტიკის ქ. 

#1 ბ. 21
81.15.29.124.01.021 2,5 თვე 47 კვმ 625.00 12001100651 გიორგი ფოჩხიძე

27 იჯარა
მარნეული, მაზნიაშვილის ქ. 

#2
83.02.07.196.01.501 2,5 თვე 87,1 კვმ 400.00 28001001979 ფირდოსი მამედოვი

28 იჯარა
მარნეული, მაზნიაშვილის ქ. 

#2
83.02.07.196.01.501 2,5 თვე 87,1 კვმ 400.00 28001001085 სეიმურ მამედოვი

29 იჯარა
ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის ქ. 

#54
80.06.62.025.01.500 2,5 თვე 169,7 კვმ 625.00 24001022727 მზია ქვრივიშვილი

30 იჯარა ქ. დმანისი, 9 აპრილის ქ. #67 82.01.46.436 2,5 თვე 135 კვმ 421.87 15001002982
ხიდირნაბი 

დაშდამიროვი

31 იჯარა
ქ. წალკა, მ. კოსტავას ქ. 

სახლი #75
85.21.23.253 2,5 თვე 101,25 კვმ 562.50 61009011791 გურანდა ბოლქვაძე

32 იჯარა
ქ. თეთრიწყარო, თამარ 

მეფის ქ. #37
84.01.03.009 2,5 თვე 185,28 კვმ 937.50 22001012821 თენგიზ გაბიდაური

33 იჯარა
ქ. თიანეთი რუსთაველის ქ. 

#38
73.05.13.029ა 2,5 თვე 30,94 კვმ 656.25 60001129329 ზურაბ ჯანგირაშვილი

34 იჯარა
ქ. მცხეთა, დ. აღმაშენებლის 

ქ.
72.07.06.004 2,5 თვე 150,21 კვმ 1,500.00 236052515 მცხეთის შპს

35 იჯარა
ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. 

#46
71.51.02.045 2,5 თვე 120,52 კვმ 656.25 16001000957 შვენა ზანდუკელი

36 იჯარა
ქ. ყაზბეგი, ალ. ყაზბეგის ქ. 

#32
74.01.13.413 2,5 თვე 48,75 კვმ 750.00 01009003409 ნინო ჩოფიკაშვილი

37 იჯარა ქ. კასპი მ. კოსტავას ქ. #5 67.01.99.235 2,5 თვე 81,55 კვმ 500.00 24001004130 მანანა ხვთისიაშვილი

38 იჯარა ქ. გორი, წერეთლის ქ. #29 66.05.19.407 2,5 თვე 270 კვმ 2,000.00 59001101395 ია ლომაური

39 იჯარა ქ. ქარელი სტალინის ქ. #49 68.10.46.051 2,5 თვე 73 კვმ 500.00 01024022690 ნანა გიორგაშვილი

40 იჯარა ქ. ხაშური, სააკაძის ქ. #94 69.08.59.181 2,5 თვე 214,07 კვმ 1,250.00 57001016787 კახაბერ მარკოზია

41 იჯარა
ქ. ბორჯომი, შ. რუსთაველის 

ქ. #147
64.03.11.061.01.500 2,5 თვე 60 კვმ 800.00 01001000813 ვალიდა სამსონიძე

42 იჯარა
ქ. ახალციხე, შ. რუსთაველის 

ქ. #44-44ა
62.09.54.323 2,5 თვე 110 კვმ 800.00 47001000294 პარკევ წაღიკიან

43 იჯარა
დ. ადიგენი, თამარ მეფის ქ. 

#2
61.05.01.018.01.501 2,5 თვე 90 კვმ 625.00 01004000999 ზურაბ ზედგინიძე

44 იჯარა დ. ასპინძა, გორგასლის ქ. #2 60.01.33.343 2,5 თვე 55 კვმ 400.00 47001003904 რევაზი ქუქჩიშვილი



45 იჯარა
ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 

#11/1
63.18.35.531 2,5 თვე 91 კვმ 1,250.00 07001047680 ვარდაზარ მურადიანი

46 იჯარა
ქ. ნინოწმინდა, 

თავისუფლების ქ. #25
65.12.33.118 2,5 თვე 72 კვმ 1,250.00 32001016304 მამბრე მზიკიან

47 იჯარა
ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. #51
88.18.25.012 2,5 თვე 264,42 კვმ 600.00 01008005646 ალექსანდრე ჯაფარიძე

48 იჯარა
ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. 

#7
86.19.21.044 2,5 თვე 650 კვმ 1,875.00 04001002980 ომარი გოცირიძე

49 იჯარა
ქ. ცაგერი, მ. კოსტავას ქ. #13 

ბ. 3
89.03.25.001.01.013 2 თვე 54 კვმ 313.00 49001006224 ზაირა ბენდელიანი

50 იჯარა
ლენტეხი, დაბა ლენტეხი, 

სტალინის ქ. #8
87.04.23.006 2,5 თვე 100,4 კვმ 625.00 27001007074

ნათელა 

ქურასბედიანი

51 იჯარა
ხარაგაული, დ. ხარაგაული, 

სოლომონ მეფის # 21
36.01.02.019.01.001 2,5 თვე 60,8 კვმ 375.00 01018001780

მზია არევაძე-

წერეთელი

52 იჯარა
ქ. თერჯოლა, რუსთაველის 

ქ. #119
33.09.34.252.01.003 2,5 თვე 91,35 კვმ 562.50 21001006117 გოჩა რობაქიძე

53 იჯარა
ქ. საჩხერე მერაბ კოსტავას ქ. 

#65
35.01.44.124 2,5 თვე 102 კვმ 393.75 38001047179 დიმიტრი ბურძენიძე

54 იჯარა
ქ. ზესტაფონი, დ. 

აღმაშენებლის ქ. #19
32.10.07.005.01.505 2,5 თვე 184 კვმ 1,350.00 405117136 შპს 7 ლიდო

55 იჯარა
ქ. ბაღდათი, შ. რუსთაველის 

ქ. #22
30.11.33.203 2,5 თვე 97,5 კვმ 562.50 225063123 შპს ავა-მარიამი

56 იჯარა ქ. ვანი, ჯორჯიაშვილის ქ. #2 31.01.26.076 2,5 თვე 67,5 კვმ 421.87 17001000134 ომარ კორძაძე

57 იჯარა ქ. ხონი, მოსე ხონელის ქ. #5 37.07.38.170 2,5 თვე 74,25 კვმ 750.00 55001001060
თამარ 

ტრიანდაფილიდი

58 იჯარა
ქ. ჭიათურა ეგ. ნინოშვილის 

ქ. #12 ბ. 9
38.10.04.065.01.009 2,5 თვე 70,57 კვმ 375.00 54001031206 მირმენი ბარათაშვილი

59 იჯარა
ქ. ტყიბული, შ. რუსთაველის 

ქ. #1 ბ. 27
39.01.05.035.01.027 2,5 თვე 62,17 კვმ 281.25 01024083360

ნიკოლოზ 

მახარაშვილი

60 იჯარა
ქ. წყალტუბო, შ. 

რუსთაველის ქ. #4
29.08.34.003 2,5 თვე 90 კვმ 500.00 53001007238 ნინო კუხალეიშვილი

61 იჯარა

ქ. ქუთაისი, გრიშაშვილის ქ. 

მე-4 შესახვევი #9/ 

რუსთაველის გამზირი #27

03.04.24.159 2,5 თვე 76,52 კვმ 937.50 60001014677 ამირან კოპალეიშვილი

62 იჯარა
ქ. ოზურგეთი, ი. ჭავჭავაძის 

ქ. #12
26.26.01.086ა.01.500 2 თვე 147 კვმ 281.25 33001014275 ნუგზარ იმნაძე

63 იჯარა
ქ. ოზურგეთი, ი. ჭავჭავაძის 

ქ. #12
26.26.01.086ა.01.500 2 თვე 147 კვმ 281.25 33001010051 რევაზ მახარაძე

64 იჯარა
ქ. ოზურგეთი, ი. ჭავჭავაძის 

ქ. #12
26.26.01.086ა.01.500 2 თვე 147 კვმ 281.25 33001050106 ნოდარ ხომერიკი

65 იჯარა
ქ. ოზურგეთი, ი. ჭავჭავაძის 

ქ. #12
26.26.01.086ა.01.500 2 თვე 147 კვმ 281.25 01017027727 ილია ანთელიძე

66 იჯარა
ქ. ლანჩხუთი, მდინარაძის ქ. 

#3
27.06.56.168 2,5 თვე 101,77 კვმ 468.75 26001002376 გიორგი ორმოცაძე

67 იჯარა
ქ. ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. 

#3
28.01.21.067 2,5 თვე 67,5 კვმ 328.12 46001015708 მაია ჩხიკვაძე

68 იჯარა
ქ. აბაშა, თავისუფლების ქ. 

#81
40.01.34.041.01.502 2,5 თვე 105,67 კვმ 187.50 39001036145 ირმა კინწურაშვილი



69 იჯარა
ქ. აბაშა, თავისუფლების ქ. 

#81
40.01.34.041.01.502 2,5 თვე 105,67 კვმ 187.50 62007000585 ბესიკ შუბლაძე

70 იჯარა
ქ. სენაკი, რუსთაველის ქ. 

#164
44.01.05.229.01.501 2,5 თვე 106 კვმ 800.00 239860842

საქართველოს 

სამომხმარებლო 

კოოპერაციის სენაკის 

რაიონული 

სამომხმარებლო 

კოოპერატივი

71 იჯარა
ქ. მარტვილი, ჭავჭავაძის ქ. 

#10
41.09.04.052.01.507 2,5 თვე 45,75 კვმ 750.00 62001033385 ემზარი გოროზია

72 იჯარა ქ. ხობი, 9 აპრილის ქ. #3 45.21.23.310 2,5 თვე 71,25 კვმ 412.50 244552480 ლასარი შპს

73 იჯარა
ქ. ზუგდიდი, მეუნარგიას ქ. 

#17
43.31.55.091 2,5 თვე 177,97 კვმ 2,452.41 19001002777 ვახტანგ ცხადაია

74 იჯარა
ქ. წალენჯიხა, გ. მებონიას ქ. 

#2
47.11.43.075.01.504 2,5 თვე 110 კვმ 500.00 600317450646 მანანა ლემონჯავა

75 იჯარა
დაბა ჩხოროწყუ, დ. 

აღმაშენებლის ქ. #13
46.01.01.089.01.500 2,5 თვე 34,5 კვმ 375.00 48001004194 ლაშა ესართია

76 იჯარა
ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. 

#10
04.01.11.181 2,5 თვე 164,25 კვმ 600.00 42001010057 მარიკა ხორავა

77 იჯარა
დაბა მესტია, თამარ მეფის ქ. 

#14
42.06.05.143 2,5 თვე 80,25 კვმ 750.00 62005023736 ნინა ჯაფარიძე

78 იჯარა
ქ. ბათუმი, მარაჯნიშვილისა 

და ასათიანის კვეთა
05.22.23.002.01.504 2,5 თვე 423,15 კვმ 1,875.00 445433610

შპს სახლი ძველ 

ბათუმში

79 იჯარა ქედა, აბუსერიძის ქ. #11 21.03.33.059 2,5 თვე 161 კვმ 690.00 61008000273 ამირან დიასამიძე

80 იჯარა
ქ. ქობულეთი, დ. 

აღმაშენებლის გამზირი #130
20.42.06.422 2,5 თვე 68,25 კვმ 937.50 61004000897 თამარა ძუბენკო

81 იჯარა
შუახევი, დაბა შუახევი, 

რუსთაველის ქ. #22
24.02.34.016 2,5 თვე 120 კვმ 875.00 61009020031 ნესტან შაინიძე

82 იჯარა
ქ. ბათუმი, ფრიდონ 

ხალვაშის გამზირი #346 ბ
05.35.26.152.01.001 2,5 თვე 76,36 კვმ 980.96 61001070310 იაკობ შერვაშიძე

83 იჯარა
ხულო, დ. ხულო ტბელ 

აბუსერიძის ქ. #7
23.11.31.152.01.500 2,5 თვე 112,5 კვმ 625.00 61002004053 ზურაბ ბოლქვაძე

84 იჯარა
ქ.რუსთავი, მეგობრობის 

გამზ.#32
02.04.02.576 1 თვე 100 კვმ 1,250.00 216314227

შპს ბიზნეს ცენტრი 

სასტუმრო რუსთავი

85 იჯარა
შპს ბიზნეს ცენტრი 

სასტუმრო რუსთავი
02,03,02,460,01,585 1 თვე 82,45 კვმ 1,000.00 35001099345 ტარიელ სიხარულიძე

86 იჯარა
ქ.რუსთავი, რჩეულიშვილის 

ქ.კორპ.6, ბ.2
02,05,02,009,01,002 1 თვე 70,50 კვმ 625.00 37001006984 ნაზიბროლა მიქელაძე

87 იჯარა ქ.რუსთავი, მე-8 მკრ. #3 02,03,04,017,01,046 1 თვე 55,29 კვმ 650.00 35001010288 ვერა შათირიშვილი

88 იჯარა
ქ. თბილისი, ლილოს 

დასახლება,სტურუას ქ.
01,19,27,002,049 1 თვე 32,80 კვმ 187.50 58001001300 კახაბერ სურმავა

89 იჯარა
ქ. თბილისი, ლილოს 

დასახლება,სტურუას ქ.
01,19,27,002,049 1 თვე 32,80 კვმ 187.50 01028003537 დავით ხაჩიძე

90 იჯარა
ქ.თბილისი, ბალანჩივაძის 

ქ.#29
01,10,17,037,008 1 თვე 70 კვმ 750 $ 01006011425 მედეა დანელია

91 იჯარა ზესტაფონი, სოფ. ზოვრეთი 32,04,32,085 1 თვე 100 კვმ 250.00 18001004537 იუზა გვალია



92 იჯარა
ზესტაფონი, სოფ. მეორე 

სვირი
32,02,54,069 1 თვე 50 კვმ 250.00 18001023392 ციური წაქაძე

93 იჯარა ზესტაფონი, ბ. მელქაძის ქ. #4 32,10,33,216 1 თვე 36კვმ 375.00 18001020437 თამაზ მანჩხაშვილი

94 იჯარა ზესტაფონი, ლაღიძის ქ.#19 32,10,03,008,01,505 1 თვე 62 კვმ 625.00 18001009660 გოჩა იონანიძე

95 იჯარა

თბილისი, დიდი-დიღომი ი. 

პეტრიწის ქ. 1 კორპ. 

მიმდებარედ (ნაკვ. 6/75)

01,10,06,006,075,01,03

,002,
1 თვე 66,50 კვმ 750 $ 01026003517 ნინო კობახიძე

96 იჯარა ბოლნისი, სოფ. მამხუტი 80,03,67,324 1 თვე 100 კვმ 360.00 10001015084 ეთიბარ გაჯიევი

97 იჯარა ბოლნისი, სოფ. რაჭისუბანი 80,05,61,104 1 თვე 50 კვმ 360.00 10001043873 ჯონი რეხვიაშვილი

98 იჯარა
ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა 

ორბელიანის ქ.#130
80,06,64,163 1 თვე 30 კვმ 240.00 10001025555 გია ხუციშვილი

99 იჯარა
ბოლნისი, დ.კაზრეთი #97/3 

ბ.46
80,14,64,037,01,046 1 თვე 66,20 კვმ 480.00 10002000196 კახაბერ მახნიაშვილი

100 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ცურტავი 80,01,61,424 1 თვე 92 კვმ 360.00 10001005291 აგალარ მამედოვი

101 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ტალავერი 80,04,69,005 1 თვე 60 კვმ 360.00 10001016968 ვეისალ აშიროვი

102 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ნახიდური 80,02,63,362 1 თვე 82 კვმ 360.00 10001002647 ილგამ ბაირამოვი

103 იჯარა ბოლნისი, სოფ. რატევანი 80,09,62,447 1 თვე 30 კვმ 360.00 10001000488 იმედა მენთეშაშვილი

104 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ტანძია 80,11,61,079 1 თვე 30 კვმ 360.00 10001043634 იზო გაბლიანი

105 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ძველი ქვეში 80,10,66,349 1 თვე 30 კვმ 180.00 10001029020 თემურ მამედოვი

106 იჯარა
ბოლნისი, აღმაშენებლის 

ქ.#17
80,06,68,022,01,512 1 თვე 15 კვმ 300.00 10001004383 დავით ასპანიძე

107 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ქვეში 80,13,64,555 1 თვე 27,10 კვმ 180.00 10001018295 გიორგი ბესალაშვილი

108 იჯარა ბოლნისი, სოფ. დარბაზი 80,12,62,131 1 თვე 30 კვმ 300.00 10001032948 ილიას ბაირამოვი

109 იჯარა
ბოლნისი, სოფ. ქვემო 

ბოლნისი
80,08,67,005 1 თვე 30 კვმ 360.00 10001012219 ზიათხან ბაირამოვი

110 იჯარა ბოლნისი, სოფ. ბოლნისი 80,07,67,003 1 თვე 53,90 კვმ 360.00 10001010364 ლიანა ხუბლარიანი

111 იჯარა
თბილისი, ართვინის ქ. 

(კაპანაძე) #3

01,16,04,020,015,01,01

,005 და 

01,16,04,020,015,01,01

,007

1,5 თვე 24,30 კვმ და 24,30 კვმ 300.00 202887242

შპს თერმულ 

დაზიანებათა და 

აღდგენითი 

პლასტიკური 

ქირურგიის 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი

112 იჯარა გორი, ცხინვალის გზ.#8 66,45,13,009 1,5 თვე 71,98 კვმ 380.00 218081929
შპს ინტერ ტექნო 

ლოგი

113 იჯარა გორი, ცაბაძის ქ.#2ა 66,45,25,160 1,5 თვე 124,25 კვმ 750.00 59001077224 რუსუდან საური

114 იჯარა საგარეჯო, ს. სასადილო 55,17,52,071 1 თვე 132 კვმ 500.00 36001017189 გივი გიგაური

115 იჯარა თბილისი, ნუცუბიძის ქ.#177 01,14,02,023,020 1 თვე 150 კვმ 1,875.00 01010010810
გიორგი 

ნებულიშვილი

116 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ფახულანი 47,09,31,013 1 თვე 40 კვმ 375.00 19001005240 ანატოლ შონია

117 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ნაკიფუ 47,06,36,005 1 თვე 30 კვმ 375.00 51001004908 გოგიტა კვარაცხელია

118 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ეწერი 47,01,35,027 1 თვე 60 კვმ 375.00 51001025029 ალბერტ გელოვანი

119 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. მიქავა 47,03,34,012 1 თვე 30 კვმ 375.00 51001008847 ნანი კობახიძე



120 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. მედანი 47,04,31,001 1 თვე 20 კვმ 187.50 51001013763 გულვერ მიქავა

121 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. მუჟავა 47,05,31,029 1 თვე 30 კვმ 375.00 51001021998 კახა არქანია

122 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ჭალე 47,12,36,203 1 თვე 25 კვმ 312.50 51001009135 გიორგი შონია

123 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ჯგალი 47,13,39,003 1 თვე 30 კვმ 375.00 51001010725 ზაურ კვარაცხელია

124 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ობუჯი 47,07,38,056 1 თვე 35 კვმ 375.00 51001020377 თორნიკე ფიფია

125 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. საჩინო 47,08,41,342 1 თვე 20 კვმ 250.00 51001015006 ჟორა კეკუა

126 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ჩვალერი 47,10,32,015 1 თვე 30 კვმ 312.50 51001016632 მეგონა ქარდავა

127 იჯარა წალენჯიხა, სოფ. ლია 47,02,36,241 1 თვე 18 კვმ 187.50 51001020958 თამაზი ხასია

128 იჯარა
ქ. წალენჯიხა, თამარ მეფის 

ქ.#10
47,11,43,033 1 თვე 20 კვმ 375.00 242728848

შპს წალენჯიხის 

საგზაო სამმართველო

129 იჯარა წალენჯიხა, ჯვარი, ფიფიას ქ. 47,14,34,003 1 თვე 21 კვმ 312.50 242733930 შპს ჰიდრომშენი

130 იჯარა
გარდაბანი, სოფ. 

ახალსოფელი
81,11,07,343 1 თვე 39,85 კვმ 250.00 12001074300 ირაკლი მარტიაშვილი

131 იჯარა გარდაბანი, სოფ. სართიჭალა 81,12,20,408 1 თვე 45 კვმ 437.50 12001037009 ნელი გოგოლაძე

132 იჯარა გარდაბანი, სოფ. კალინინო 81,14,03,573 1 თვე 150 კვმ 500.00 12001006072 ნამიკ ხალილოვი

133 იჯარა გარდაბანი, სოფ. კრწანისი 81,04,03,455 1 თვე 25 კვმ 312.50 12001047559 ფრიდონი ზოიძე

134 იჯარა გარდაბანი, სოფ. გამარჯვება 81,07,01,458 1 თვე 25 კვმ 500.00 01025013770 გურამ ჯაჭვაძე

135 იჯარა გარდაბანი, სოფ. მარტყოფი 81,10,12,397 1 თვე 167,18 კვმ 375.00 12001046371 დალი კახაბრიშვილი

136 იჯარა გარდაბანი, სოფ. ვახტანგისი 81,18,12,050 1 თვე 85 კვმ 500.00 12001009976 ბადრადინ ვალიევი

137 იჯარა გარდაბანი, სოფ. ნაზარლო 81,17,09,285 1 თვე 35 კვმ 375.00 12001040743 სახიბ კასუმოვი

138 იჯარა ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. 62,09,12,013 1 თვე 180 კვმ 800.00 47001002361 ოთარი ბერიძე

139 იჯარა
ახალციხე, ვალე, სატალინის 

ქ.#16
62,15,54,030 1 თვე 360 კვმ 600.00 47001023026

ციცინო 

ჩილინგარიშვილი

140 იჯარა თელავი, სოფ. ნაფარეული 53,14,41,059 1 თვე 100 კვმ 625.00 20001041033 ასმათი ხოკერაშვილი

141 იჯარა თელავი, სოფ. ყარაჯალა 53,10,41,240 1 თვე 100 კვმ 437.50 20001009843 რენატი უსუპოვი

142 იჯარა თელავი, სოფ. რუისპირი 53,11,40,256 1 თვე 200 კვმ 437.50 20001021608 ნინო ზაალიშვილი

143 იჯარა
ლაგოდეხი, სოფ. 

ვარდისუბანი
54,07,51,376 1 თვე 40 კვმ 200.00 25001003542 თამარ გორელიშვილი

144 იჯარა ლაგოდეხი, სოფ. კაბალი 54,10,57,020 1 თვე 155,65 კვმ 250.00 25001002587 ჯამალ ნიაზოვი

145 იჯარა ლაგოდეხი, სოფ. აფენი 54,13,53,348 1 თვე 50 კვმ 250.00 25001017720 დავით ფერაძე

146 იჯარა ლანჩხუთი, ს. ნიგვზიანი 27,14,47,052 1 თვე 35კვმ 250.00 26001008347 ალჟირა ჟვანია

147 იჯარა ლანჩხუთი, სოფ. ჩოჩხათი 27,13,43,007 1 თვე 35 კვმ 250.00 26001007397 ავთანდილ გუჯაბიძე

148 იჯარა ლანჩხუთი, სოფ. აკეთი 27,03,43,012 1 თვე 35კვმ 250.00 26001009402 ბადრი წულაძე

149 იჯარა
ლანჩხუთი სოფ. ღრმაღელე 

(წყალწმინდა)
27,16,50,300 1 თვე 35კვმ 250.00 26001021701 ბესიკი კვაჭანტირაძე

150 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ღრმაღელე 27,16,45,044 1 თვე 30კვმ 250.00 26001014246
იზოლდა 

კარკუსაშვილი

151 იჯარა ლანჩხუთი ჭავჭაცაძის ქ. 27,06,51,271 1 თვე 30კვმ 250.00 26001008474 გელა კვერენჩხილაძე

152 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. მაჩხვარეთი 27,07,42,261 1 თვე 35კვმ 250.00 26001011712 გენო იმედაშვილი

153 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ჩოჩხათი 27,13,48,248 1 თვე 35კვმ 250.00 26001005071 გოგა კუპრაძე



154 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ჯურუყვეთი 27,11,44,035 1 თვე 30კვმ 250.00 26001002396 დათო დობორჯგინიძე

155 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ლესა 27,10,48,098 1 თვე 35კვმ 250.00 26001010270 თამარ ტუღუში

156 იჯარა
ლანჩხუთი შოთა 

უსთაველის ქ. #30
27,06,56,606 1 თვე 30კვმ 250.00 26001028948 თეიმურაზ ჩხაიძე

157 იჯარა
ლანჩხუთი სოფ. 

გვიმბალაური
27,08,47,215 1 თვე 30კვმ 250.00 26001007620 რემი ფასიეშვილი

158 იჯარა
ლანჩხუთი სოფ. ნიგოითი 

ჩოლობარგი
27,04,49,180 1 თვე 35კვმ 250.00 26001006008 კახა თავდიშვილი

159 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ჩოჩხათი 27,13,43,261 1 თვე 35კვმ 250.00 26001023229 კონსტანტინე კვაჭაძე

160 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ნიგვზიანი 27,14,48,252 1 თვე 30კვმ 250.00 61009010127 ლევან კახაძე

161 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. აცანა 27,02,41,170 1 თვე 30კვმ 250.00 26001033902 მარიტა ჩხაიძე

162 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ნიგოითი 27,04,50,262 1 თვე 35კვმ 250.00 26001031086 მიხეილ მანთიძე

163 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. მამათი 27,01,43,095 1 თვე 35კვმ 250.00 26001002889 მიხეილ მელუა

164 იჯარა
ლანჩხუთი გია ურუშაძის ქ. 

#26
27,06,48,213 1 თვე 30კვმ 250.00 26001000279 ნინო ჩახვაშვილი

165 იჯარა ლანჩხუთი სოფ. ჯურუყვეთი 27,11,46,176 1 თვე 35კვმ 250.00 26001009864 პალიკო კანდელაკი

166 იჯარა
ოზურგეთი, სოფ. 

ცხემლისხიდი
26,20,15,076 1 თვე 86,40კვმ 187.50 რომან ბედინეიშვილი

167 იჯარა ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ.#23 26,26,41,032 1 თვე 100კვმ 500.00 33001030817 ალექსანდრე ჩაჩანიძე

168 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. ნატანები 26,01,74,084 1 თვე 72კვმ 375.00 33001038780 ეთერი ცენტერაძე

169 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. ბაილეთი 26,07,13,052 1 თვე 30კვმ 187.50 33001020382 ელგუჯა დოლიძე

170 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. ჭანიეთი 26,15,11,154 1 თვე 113,20კვმ 375.00 33001018508 ჟორა კვირკველია

171 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. კონჭკათი 26,03,12,014 1 თვე 121,80კვმ 375.00 61003002085 ზურაბ ფუტკარაძე

172 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. ლიხაური 26,16,21,006,01,503 1 თვე 55,80კვმ 250.00 33001048936
იზოლდა 

მეფარიშვილი

173 იჯარა
ოზურგეთი, სოფ. დაბა 

ნარუჯა
26,27,07,024,01,503 1 თვე 50კვმ 187.50 33001008040 იური კოჩალიძე

174 იჯარა
ოზურგეთი, სოფ. დაბა 

ურეკი
26,28,17,037 1 თვე 60კვმ 250.00 26001003320 მალხაზ თავდგირიძე

175 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. სილაური 26,09,15,090 1 თვე 150კვმ 375.00 33001033249 მაყვალა ქილიფთარი

176 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. შემოქმედი 26,18,14,026 1 თვე 106კვმ 375.00 33001008375 მიხეილ ჩიტაიშვილი

177 იჯარა ოზურგეთი, სოფ. გურიანთა 26,06,25,157 1 თვე 16კვმ 163.00 33001011147 ნანა ტოტოჩავა

178 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. კოხნარი 28,15,25,004 1 თვე 162,70კვმ 250.00 46001003005 აპოლონ თოდუა

179 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. ქვაბღა 28,22,23,128 1 თვე 235,90კვმ 250.00 46001016127 ბებური მამალაძე

180 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. შუა 

ამაღლება
28,05,23,132 1 თვე 270,20კვმ 250.00 46001021058 ვახტანგ ყაჭეიშვილი

181 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. ხიდისთავი 28,09,25,198 1 თვე 148 კვმ 250.00 01020008368 ლუბა კალანდაძე

182 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. 

საჭამიასერი
28,16,23,011 1 თვე 110,20კვმ 250.00 46001017607 მავლინა კვინტრაძე

183 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. ჯვარცხმა 28,10,21,237 1 თვე 115კვმ 250.00 46001004987 მალხაზი უნგიაძე

184 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. 

გოგოლესუბანი
28,04,24,092 1 თვე 175კვმ 250.00 46001015783

მარინა ჩხიკავძე-

ბარსონიძე



185 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. ბუკისციხე 28,13,22,009 1 თვე 323კვმ 250.00 46001003548 მზია კიკვაძე

186 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. ხევი 28,21,22157 1 თვე 249,10კვმ 250.00 46001005661 ნინო მამალაძე

187 იჯარა ჩოხატაური, სოფ. ქვენობანი 28,08,23,164 1 თვე 177კვმ 250.00 46001023905 ნოდარ თელია

188 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. ქვემო 

ერკეთი
28,12,21,113 1 თვე 256კვმ 250.00 46001001937 რამაზი უჯმაჯურიძე

189 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. ზემო 

ფარცხმა
28,03,23,041 1 თვე 278,8კვმ 250.00 46001003746 შოთა ჩხიკვაძე

190 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. შუა 

ფარცხმა
28,03,22,189 1 თვე 190კვმ 250.00 46001007296 ცისანა სიხარული

191 იჯარა
ჩოხატაური, სოფ. ზემო 

სურები
28,20,22,025 1 თვე 272,40კვმ 250.00 46001017974

ჭაბუკა 

მეგრელიშვილი

192 იჯარა
მარნეული სოფ. ალგეთი 

ქუჩა #8 სახლი  #13
83,03,24,035 1 თვე 70კვმ 250.00 28001011590 მუსა ნასიბოვი

193 იჯარა მარნეული სოფ. ბაიდარი 83,07,07,218 1 თვე 38კვმ 250.00 28001011356 250

194 იჯარა მარნეული სოფ. საიმერლო 83,04,05,605 1 თვე 96კვმ 250.00 28001028855 გიორგი შუბითიძე

195 იჯარა მარნეული სოფ. კასუმლო 83,12,14,263 1 თვე 70კვმ 250.00 28001042341 ფახრად ახმედოვი

196 იჯარა მარნეული სოფ. თამარისი 83,05,02,320 1 თვე 69კვმ 250.00 28001052469 მანანა ირემაშვილი

197 იჯარა
მარნეული, სადახლოს 

ტერიტორიული ერთეული
83,16,07,506 1 თვე 70კვმ 250.00 28001019234 ქამილ გარაბალოვი

198 იჯარა მარნეული, სოფ. დაშტაფა 83,08,11,618 1 თვე 70კვმ 250.00 28001018467 ვიდადი ჰასანოვი

199 იჯარა
მარნეული, სოფ. დამია-

გეურარხი
83,14,08,077 1 თვე 70კვმ 250.00 28001022082 ელშან აბასოვი

200 იჯარა მარნეული, სოფ. ქეშალო 83,06,10,272 1 თვე 88,64კვმ 250.00 28001017427 სამედ გაჯიევი

201 იჯარა
მარნეული, სოფ. 

ყიზილაჯლო
83,01,14,615 1 თვე 63,40კვმ 250.00 28001023083 შაფაატ ჩირახოვი

202 იჯარა მარნეული, სოფ. კაჩაგანი 83,11,06,899 1 თვე 70კვმ 250.00 28001037773 ზაბიტ ქაზიმოვი

203 იჯარა ფოთი, ფაზისის ქ. #37 04,02,04,060 1 თვე 80კვმ 375.00 42001000183 გია გურგენაძე

204 იჯარა ფოთი, ლენინგრადის ჩიხი #7 04,01,04,641 1 თვე 35კვმ 312.50 62004007405 ბორის ძაძამია

205 იჯარა ფოთი, დუმბაძის ქ. #32 04,01,11,106 1 თვე 38კვმ 375.00 42001016928 არმინდა ჯიშკარიანი

206 იჯარა ფოთი, კონსტიტუციის ქ. #64 04,02,02,277 1 თვე 39,30კვმ 375.00 42001001698 გივი პარკაია

207 იჯარა ფოთი, გაგრის ქ. #6 04,02,12,651,11,007 1 თვე 42კვმ 375.00 42001014433 ლილი ზოიძე

208 იჯარა ფოთი, ერეკლე მეორის ქ. #85 04,01,14,358 1 თვე 42კვმ 375.00 58001001414 გიორგი ბარბაქაძე

209 იჯარა
ფოთი, ხეივანი 9 აპრილი #4 

ბ. 26
04,01,10,709,01,026 1 თვე 28,68კვმ 375.00 42001006754 გრიგოლ გაგუა

210 იჯარა ფოთი, გაბუნია ქ.#61 04,01,13,232 1 თვე 30,89კვმ 375.00 42001010426 ვახტანგი გულუა

211 იჯარა ფოთი, ჭავჭავაძის ქ. #15 04,01,01,473 1 თვე 30,89კვმ 375.00 42001002908 ვახტანგი ტურავა

212 იჯარა ფოთი, ერეკლე მეორის ქ #89 04,01,14,104 1 თვე 40კვმ 375.00 42001028011 თამარ ქრთბაია

213 იჯარა ფოთი, ჭავჭავაძის ქ.#223 04,01,01,068 1 თვე 42კვმ 375.00 42001004002 თეიმურაზი გოგია

214 იჯარა ფოთი, ზერაგიას ქ.#76 04,02,09,621 1 თვე 55კვმ 375.00 42001039031
თეიმურაზ 

მიკოლაიჩუკი

215 იჯარა ფოთი, ასათიანი ქ. #16 04,02,07,198 1 თვე 35კვმ 375.00 42001032878 ირინა თარგამაძე

216 იჯარა ფოთი, გამსახურდიას ქ.#82 04,02,01,234 1 თვე 40კვმ 375.00 42001028764 ირინა ნადარეიშვილი

217 იჯარა ფოთი, აფხაზეთის ქ.# 47,66 04,02,12,613,30,002 1 თვე 47,66კვმ 375.00 62006010408 ლიკა გაბელია

218 იჯარა ფოთი, გურიის ქ. #72 04,43,01,007,005 1 თვე 30კვმ 375.00 42001021306 ლილი ჩიქოვანი



219 იჯარა ფოთი, კოსტავას ქ.# 34 04,02,10,253 1 თვე 42კვმ 375.00 42001031143 მანანა ალანია

220 იჯარა ფოთი, ლომოურის ქ. #18 04,02,07,323 1 თვე 52კვმ 375.00 42001005622 მარინე ზარანდია

221 იჯარა ფოთი, წმ.გიორგის ქ. #134 04.42.03.014,011 1 თვე 60კვმ 375.00 01007003924 მერაბი ჩხარტიშვილი

222 იჯარა ფოთი, ნინო ჟვანიას ქ. #15 04,02,09,659 1 თვე 48კვმ 375.00 42001025316 მერი თურქია

223 იჯარა
ფოთი, ნიკოლაძის სანაპირო 

#45
04,01,10,154,01,505 1 თვე 45კვმ 375.00 62302008833 ნაზი გობეჩია

224 იჯარა ფოთი, პაიჭაძის ქ. #14 04,01,08,091 1 თვე 42კვმ 375.00 42001030014 ნათელა კეკელიძე

225 იჯარა ფოთი, სარსანიას ჩიხი 9, ბ.8 04,01,04,110,01,008 1 თვე 50,34კვმ 375.00 42001002185 ნარგიზა ქოიავა

226 იჯარა ფოთი, სააკაძის ქ. #65 04,01,02,313 1 თვე 38,40კვმ 375.00 42001037551 ნიკა კაკულია

227 იჯარა ფოთი, სასწავლო ცენტრი #2 04,01,07,666,01,043 1 თვე 30კვმ 375.00 62004008082 ნინა კუბეცია

228 იჯარა ფოთი, ცაგარელის ქ. 13 04,01,06,190 1 თვე 50კვმ 375.00 42001034281 ომარი ადამია

229 იჯარა ფოთი,  გელა ჯიქიას ქ.#9 ბ.17 04,01,04,128,01,017 1 თვე 62,14კვმ 375.00 42001023828 სოსო კარტოზია

230 იჯარა ფოთი, გურიის ქ.#143 04,02,05,301 1 თვე 60კვმ 375.00 42001032091 ხათუნა ოგანეზოვი

231 იჯარა
ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი 

#24
04,01,10,019,01,024 1 თვე 77,05კვმ 375.00 42001000872 ჯემალი გეგიძე

232 იჯარა
ჩხოროწყუ, ს. ქვედა 

ჩხოროწყუ
46,03,32,147 1 თვე 60კვმ 375.00 48001009299 ქეთევან პერტაია

233 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. ლესიჭინე 46,05,01,522 1 თვე 60კვმ 375.00 62004023213 დიანა წურწუმია

234 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. ჭოღა 46,07,34,024 1 თვე 60კვმ 375.00 48001022613 თამაზი შენგელია

235 იჯარა წყალტუბო, ს.ქვიტირი 29,12,32,327 1 თვე 80კვმ 500.00 53001037765 იუზა ჩოგოვაძე

236 იჯარა წყალტუბო, ს. მაღლაკი 29,10,39,371 1 თვე 60კვმ 500.00 53001011558 ნინო კილაძე

237 იჯარა წყალტუბო, გ. ტაბიძის ქ. #11 29,08,13,019,01,501 1 თვე 28,84კვმ 500.00 53001011558 ომისტერ უზარაშვილი

238 იჯარა
წყალტუბო, ახალი 

დასახლება, 9 აპრილის ქ.#4
29,08,37,010,04,008 1 თვე 36,20კვმ 375.00 62001036405 თანანა ტალიკაძე

239 იჯარა წყალტუბო, ს. გეგუთი 29,14,32,003 1 თვე 60კვმ 312.50 53001005197 ზეინაბ წიქორიძე

240 იჯარა წყალტუბო, ს. ტყაჩირი 29,17,34,449 1 თვე 156,72კვმ 375.00 53001034232 ზვიად ჩხობაძე

241 იჯარა წყალტუბო, ს. ცხუნკური 29,04,38,088 1 თვე 90კვმ 500.00 53001042966 ჯეირან ჩანქსელიანი

242 იჯარა წყალტუბო, ს. ოფშკვითი 29,16,33,034 1 თვე 50კვმ 562.50 53001018409 ბექა ძოძუაშვილი

243 იჯარა წყალტუბო, ს. წყალტუბო 29,05,01,815 1 თვე 76კვმ 500.00 53001013701 ნიკოლოზ ჩირგაძე

244 იჯარა წყალტუბო, ჭავჭავაძის ქ.#13 29,08,33,142 1 თვე 40კვმ 500.00 53001020108 ნანი ქორიძე

245 იჯარა წყალტუბო, ს. გვიშტიბი 29,07,32,215 1 თვე 30კვმ 500.00 53001046366 ლავრენტი შვანგირაძე

246 იჯარა წყალტუბო, ს. მუხიანი 29,13,34,327 1 თვე 50კვმ 500.00 53001031341 სადული ბაბუნაშვილი

247 იჯარა წყალტუბო, ს. რიონი 29,06,37,086 1 თვე 50კვმ 437.50 53001017398 გოგუცა იამანიძე

248 იჯარა წყალტუბო, ს. ჟონეთი 29.03,32,019 1 თვე 68კვმ 375.00 53001028206 სერგო გაბადაძე

249 იჯარა წყალტუბო, ს. ხომული 29,09,35,323 1 თვე 50კვმ 500.00 53001008065 დარეჯან ფაილოძე

250 იჯარა წყალტუბო, ს. საყულია 29,15,35,207 1 თვე 50კვმ 375.00 53001018725 კახა სვანაძე

251 იჯარა ჩხოროწყუ, გ. შენგელიას ქ. #4 46,02,44,049 1 თვე 75კვმ 437.50 48001006572 მარიზა ძერია

252 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. თაია მე-13 ქ.#2 46,09,33,011 1 თვე 60კვმ 375.00 48001020427 ემზარ საჯაია

253 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. ნაკიანი 46,14,35,002 1 თვე 50კვმ 375.00 62004020452 ეველინა ბენდელიანი

254 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. ნაფიჩხოვო 46,08,36,006 1 თვე 70კვმ 375.00 01029001218 დათო გოგუა



255 იჯარა
ჩხოროწყუ, ს. კირცხი ბ.1 

სართ 1
46,04,35,006,01,001 1 თვე 34,84კვმ 375.00 62006011073 ქეთო ახვლედიანი

256 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. მუხური 46,10,34,016 1 თვე 60კვმ 375.00 48001003360 დავით ესართია

257 იჯარა
ჩხოროწყუ, ს. ახუთი მე-15 

ქ.#12
46,06,39,071 1 თვე 60კვმ 375.00 48001016911 ლიანა ტყებუჩავა

258 იჯარა ჩხოროწყუ, ს. ზუმი 46,11,31,289 1 თვე 60კვმ 375.00 48001004902 სერიოჟა ლემონჯავა

259 იჯარა
ჩხოროწყუ, ს. ხაბუმე 37-ე ქ. 

#17
46,12,32,240 1 თვე 60კვმ 375.00 48001021518 გურამ შენგელია

260 იჯარა
ჩხოროწყუ, ს. ლეწურწუმე, 

22-ე ქ. #6
46,13,37,157 1 თვე 60კვმ 375.00 48001005765 გიორგი ესართია

261 იჯარა ახმეტა, ს. ქვემო ალვანი 50,03,07,709 1 თვე 39კვმ 187.50 01027018812 ალექსანდრე ბაკურიძე

262 იჯარა ახმეტა, ს. საკობიანო 50,05,33,066 1 თვე 25კვმ 187.50 8001017231
მერი 

ცალუღელაშვილი

263 იჯარა ახმეტა, ს. ოჟიო 50,12,34,167 1 თვე 40კვმ 250.00 20001000779 დავითი ლომიაშვილი

264 იჯარა ახმეტა, ს. დუისი 1-ლი ქ. #34 50,06,32,007 1 თვე 45კვმ 375.00 08001005239 მერაბ ქავთარაშვილი

265 იჯარა ახმეტა, ბარათაშვილის  ქ. #18 50,04,42,106 1 თვე 35კვმ 250.00 08001018438
ვალერიანი 

ცხაოშვილი

266 იჯარა ახმეტა, ს. ქვემო ხალაწანი 50,08,32,096 1 თვე 35კვმ 250.00 08001003731 ფეტიმათ ბაღაკაშვილი

267 იჯარა ახმეტა, ს. ზემო ალვანი 50,01,36,008,01,500 1 თვე 37,50კვმ 250.00 08001002261 ზურაბი გარსევანიძე

268 იჯარა ახმეტა, ს. მატანი 50,11,42,034 1 თვე 71კვმ 250.00 08001011850
ალბერტი 

ყაზარაშვილი

269 იჯარა ახმეტა, ს. ქისტაური 50,10,39,001 1 თვე 35კვმ 250.00 08001019366
გიორგი 

დურგლიშვილი

270 იჯარა ახმეტა, ს. ზემო ხოდაშენი 50,02,34,045 1 თვე 34კვმ 250.00 08001016756 მაყვალა ჩარქსელიანი

271 იჯარა ახმეტა, ს. მაღრაანი 50,09,32,058 1 თვე 50კვმ 250.00 20001048480 ნოდარი იმედაშვილი

272 იჯარა ახმეტა, ს. ჯოყოლო 50,07,31,088 1 თვე 37კვმ 250.00 08001006085 ოთარ მუთოშვილი

273 იჯარა ხობი, ს. საჯიჯაო 45,12,23,184 1 თვე 60კვმ 425.00 58001014422 მაია შუშანია

274 იჯარა ხობი, ს.ძველი ხიბულა 45,17,21,046 1 თვე 50კვმ 300.00 58001024076 კოტე მუნჭავა

275 იჯარა ხობი, ს. საჯიჯაო 45,12,26,101 1 თვე 50კვმ 425.00 58001003619 ბორისი ლომაია

276 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

ბაიას საკრებულო
45,03,23,097 1 თვე 40კვმ 300.00 01003006161

ავთანდილ 

ჭითაშვილი

277 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ხეთა
45,20,06,400,01,503 1 თვე 50კვმ 425.00 58001000751 ზაური კაკაბაძე

278 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. პირველი მაისი
45,09,25,017 1 თვე 116კვმ 425.00 58001008821 ვაინა ფოცხორაია

279 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, ს. 

ხამისკური
45,19,22,225 1 თვე 80კვმ 425.00 58001006039 თეიმურაზი ქობალია

280 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. თორსა-დღვაბა
45,06,23,002 1 თვე 50კვმ 300.00 58001031404 კარლო ანთია

281 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ყულევი
45,15,01,163 1 თვე 40კვმ 300.00 58001007252 ელდარი ჩაკაბერია

282 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. პირველი ხორგა
45,10,21,001 1 თვე 40კვმ 300.00 58001019353 გიორგი კორტავა

283 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. შუა  ხორგა
45,16,22,116 1 თვე 30კვმ 300.00 58001014237 ოთარი დათუაშვილი



284 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ქარიატა
45,13,21,025 1 თვე 30კვმ 300.00 58001025668 მამუკა წულაია

285 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ახალი სიფელი
45,01,23,003 1 თვე 40კვმ 300.00 42001014870 სერგო ჩხიტუნიძე

286 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ახალი ხიბულა
45,02,24,046 1 თვე 37კვმ 300.00 58001019330 კოტე კვირკვაია

287 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. შავღელე
45,08,28,161 1 თვე 30კვმ 300.00 58001007250 აბესალომი ქათამაძე

288 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ჭალადიდი
45,18,22,311 1 თვე 50კვმ 300.00 58001011511 ეთერი დემანია

289 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. პატარა ფოთი
45,08,22,129 1 თვე 30კვმ 300.00 42001020069 გელა წულაია

290 იჯარა

ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ნოჯიხევი, სტალინის ქ. 

#13

45,07,23,037 1 თვე 60კვმ 300.00 58001008316 ნელი შონია

291 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. გურიფული
45,04,27,092 1 თვე 70კვმ 300.00 58001028891 იამზე ჭითანავა

292 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. საგვიჩიო
45,11,23,073 1 თვე 50კვმ 300.00 58001021473 დალი გელაშვილი

293 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ზემო ქვალონი
45,05,21,141 1 თვე 30კვმ 300.00 58001018249 დალი ალანია

294 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ქვემო ქვალონი
45,14,22,005 1 თვე 79კვმ 425.00 58001014702 ლევანი ლემონჯავა

295 იჯარა
ხობის მუნციპალიტეტი, 

სოფ. ქვემო ქვალონი
45,14,26,029 1 თვე 127კვმ 425.00 58001023994 რომანი ქვარცხავა

296 იჯარა საჩხერე, სოფ. კორბოული 35,12,52,011 1 თვე 30კვმ 250.00 38001025542 ზოია სისვაძე

297 იჯარა მცხეთა, სოფ. მისაქციელი 72,03,18,069 1 თვე 12კვმ 300.00 31001036110 ლამარა ჭურჭელაური

298 იჯარა მცხეთა, სოფ. წეროვანი 72,08,21,843 1 თვე 88კვმ 333.35 01023002431
ემზარ 

ჩარიგოგდიშვილი

299 იჯარა მცხეთა, სოფ. წეროვანი 72,08,21,843 1 თვე 88კვმ 333.35 06001000016
ემზარ 

ჩარიგოგდიშვილი

300 იჯარა მცხეთა, სოფ. წეროვანი 72,08,21,843 1 თვე 88კვმ 333.35 24001005776 ვაჟა სუხაშვილი

301 იჯარა მცხეთა, სოფ. წილკანი 72,02,23,214 1 თვე 38კვმ 300.00 31001042023 ეთერ ლაშაური

302 იჯარა მცხეთა, სოფ. მუხრანი 72,09,18,056 1 თვე 57კვმ 500.00 31001049270 თემურ ნიბლიაშვილი

303 იჯარა მცხეთა, სოფ. ძეგვი 72,11,04,327 1 თვე 57კვმ 250.00 31001036711 ზაური როსტიაშვილი

304 იჯარა მესტია უშბის ქ.#7 42,06,42,031 1 თვე 35კვმ 500.00 62004023736 სოფიო დევდარიანი

305 იჯარა
მესტია ს. ლენჯერი მ. 

შუკვანის ქ.54
42,07,31,048 1 თვე 50კვმ 300.00 30001000522 მურმან გულედანი

306 იჯარა მესტია, ს.ბეჩო უშხვანარი 42,09,32,086 1 თვე 45კვმ 300.00 30001001628 სევერიონ კვიციანი

307 იჯარა
მესტია, ს. ჭუბერი ქვედა 

მარღი
42,15,39,014 1 თვე 30კვმ 300.00 30001008464 ნანი ცინდელიანი

308 იჯარა მესტია, ს. კალა 42,02,32,006 1 თვე 50კვმ 300.00 30001006862 რაულ გულბანი

309 იჯარა მესტია, ს. ეცერი ბარში 42,11,39,086 1 თვე 60კვმ 300.00 62004006006 ლაშა გურჩიანი

310 იჯარა მესტია, ს. ხაიში 42,16,06,102 1 თვე 55კვმ 300.00 30001003356 ამრა ჭკადუა

311 იჯარა მესტია, ს. ლატალი 42,08,47,002 1 თვე 40კვმ 300.00 30001006946 ხვიჩა გურგულიანი

312 იჯარა მესტია, ს. მულახი 42,05,34,007 1 თვე 50კვმ 300.00 30001005626 ვაჟა ლუხუტაშვილი

313 იჯარა მესტია, ს. ხაიში, იდლიანი 42,16,46,024 1 თვე 35კვმ 300.00 30001008166 მარგო კვანჭიანი

314 იჯარა მესტია, ს. ფარი 42,12,34,019 1 თვე 70კვმ 300.00 30001006572 ნუგზარი რეზესიძე



315 იჯარა მესტია, ს. წვირმი 42,03,33,041 1 თვე 35კვმ 300.00 30001009838 ვახტანგ ფიცხელიანი

316 იჯარა
მესტია, ს. ცხუმარი, 

მაგარდელი
42,10,36,004 1 თვე 50კვმ 300.00 30001003413 სოსო მილდიანი

317 იჯარა მესტია, ს. ნაკრა 42,14,44,004 1 თვე 55კვმ 300.00 30001008560 ისლამ ცინდელიანი

318 იჯარა მესტია, ს. იფარი, ბოგრეში 42,04,01,713 1 თვე 60კვმ 300.00 30001001281 ივანე გულბანი

319 იჯარა მესტია, ს. ლახამულა 42,13,31,016 1 თვე 70კვმ 300.00 30001007401 ზოია ჭკადუა

320 იჯარა მესტია, ს. უშგული 42,01,34,028 1 თვე 40კვმ 300.00 30001003496 ვლადიმერ ნიჟარაძე

321 იჯარა ბათუმი, ანგისას დასახლება 05,32,04,410 0,5 თვე 37კვმ 875.00 61006029550 ფატმან აბესლამიძე

322 იჯარა ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. #86 05,28,53,016,01,503 0,5 თვე 70კვმ 650.00 61001023856 ზია ბერიძე

323 იჯარა
ბათუმი, გორგასალის ქ. #146 

ბ.14
05,23,18,025,01,014 0,5 თვე 28,09კვმ 1,687.50 61001049963 მალხაზ აბულაძე

324 იჯარა
ბათუმი, იაშვილის ქ. 

1/მაიაკოვსკის ქ. #41
05,29,14,017 0,5 თვე 35კვმ 625.00 61001077342 დიმიტრი კვაჭაძე

325 იჯარა
ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის 

გამზ.#328 ბ. 29
05,35,27,069,01,029 0,5 თვე 30კვმ 687.50 61006017232 მადონა შოთაძე

326 იჯარა ბათუმი, ტაბიძის ქ. #6 05,25,05,199 0,5 თვე 45,50კვმ 1,625.00 245433892 შპს გიგანტი

327 იჯარა
ბათუმი, გრიშაშვილის #2 

სართ 2, ბ.#6ა
05,30,25,008,01,509 0,5 თვე 29,46კვმ 625.00 61003003571 თინათინ ბოლქვაძე

328 იჯარა
ბათუმი, მახინჯაურის 

დასახლება 
05,34,23,022 0,5 თვე 60კვმ 500.00 61007002755 ზორბეგ ახვლედიანი

329 იჯარა
ბათუმი,  ჯავახიშვილის ქ. 

#48
05,27,28,024,01,500 0,5 თვე 39კვმ 375.00 61002020714 ჯემალ ანკუბაია

330 იჯარა ბათუმი,  პუშკინის ქ. #132-დ 05,27,14,066,01,02,500 0,5 თვე 40კვმ 875.00 61006066444 ჯაბა ნინიძე

331 იჯარა
ბათუმი,  კ. გამსახურდიას 

/ფ. მეფის 29/43
05,21,27,002 0,5 თვე 200კვმ 1,625.00 61007000390 შორენა ფაღავა

332 იჯარა
ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ. 

#9ა
05,24,05,002,01,505 0,5 თვე 33კვმ 1,625.00 61001068028 თემურ მიქელაძე

333 იჯარა ბათუმი, ურეხის დასახლება 05,31,05,335 0,5 თვე 20კვმ 500.00 61006017686 რუსლან დევაძე

334 იჯარა
ბათუმი,  ვაჟა-ფშაველას  ქ. 

#73
05,28,03,005 0,5 თვე 70კვმ 750.00 610010230836 ზაური ღომიძე

335 იჯარა
ბათუმი,  ალექსანდრე 

სულაბერიძის ქ. #38
05,28,56,021 0,5 თვე 165კვმ 750.00 61001037728 ტარიელ ლოჩოშვილი

336 იჯარა ბათუმი, დასახლება გონიო 05,36,24,231 0,5 თვე 26,25კვმ 625.00 61006048842 ემზარ მიქელაძე

337 იჯარა
ბათუმი, ვ. მაიაკოვსკის ქ. 

#203
05,19,44,047 0,5 თვე 26კვმ 250.00 61003009918 რევაზ ყუბანეიშვილი

338 იჯარა
ბათუმი, ფ. ხალვასის მე-14 

ჩიხი #2
05,32,09,002 0,5 თვე 100კვმ 875.00 61006027967 მერაბ დიასამიძე

339 იჯარა
ბათუმი, სულეიმა 

დიასამიძის ქ. #1
05,30,08,030,01,509 0,5 თვე 20,25კვმ 437.50 61009004982 ლევან აბაშიძე

340 იჯარა
ქობულეთი, ს. ხუცუბანი ქ. 

#1, სახლი 10
20,09,01,054,01,049 0,5 თვე 55,20კვმ 437.50 61004042638 ნაირა მესხიძე

341 იჯარა ქობულეთი, ს. ციხისძირი 20,16,01,085 0,5 თვე 70კვმ 375.00 61004033602 მერი აბულაძე

342 იჯარა ქობულეთი, ს. ბობოყვათი 20,44,03,048 0,5 თვე 60კვმ 312.50 61004040664 გენადი ნაკაშიძე

343 იჯარა ქობულეთი, ს. გვარა 20,38,02,066 0,5 თვე 24კვმ 375.00 61004024883 ნანული მამულაძე



344 იჯარა
ქობულეთი, დაბა ოჩხამური, 

აღმაშენებლის ქ. #26
20,37,02,125,01,502 0,5 თვე 88,37კვმ 437.50 61004033900 დარეჯან ნანაძე

345 იჯარა ქობულეთი, ს. ლეღვა 20,32,05,352 0,5 თვე 30კვმ 375.00 61004000402 ჯემალ ტაკიძე

346 იჯარა ქობულეთი, ს. ქობულეთი 20,40,01,029 0,5 თვე 122,65კვმ 437.50 61004005299 ეთერ ქარცივაძე

347 იჯარა
ქობულეთი, ს. კვირიკე, ჩ/ფ 

სახლი, ბ.1
20,43,01,180,01,001 0,5 თვე 70,99კვმ 437.50 61004022506

მაყვალა 

ხახუტაიშვილი

348 იჯარა ქობულეთი, ს. ჩაისუბანი 20,49,01,196 0,5 თვე 30კვმ 375.00 61005005589 გურამ აბაშიძე

349 იჯარა
ქობულეთი, ს. ხალა, 

მაღაზია #4
20,20,01,008 0,5 თვე 50კვმ 375.00 61005010942 ჯემალ ლამპარაძე

350 იჯარა ქობულეთი, ს. მუხაესტატე 20,33,04,341 0,5 თვე 13,50კვმ 250.00 61004020578 ჯუმბერ ბერიძე

351 იჯარა ქობულეთი, ს. ალამბარი 20,36,04,154 0,5 თვე 30კვმ 312.50 61004007349 ვაჟა ნოღაიდელი

352 იჯარა
ქობულეთი, დ. 

აღმაშენებლის გამზ. #508
20,42,02,627 0,5 თვე 20კვმ 375.00 61004052459 ასლან ნოღაიდელი

353 იჯარა
ქობულეთი, დ. 

აღმაშენებლის გამზ. #11
20,42,08,377 0,5 თვე 22კვმ 562.50 61004018933 თემურ ცეცხლაძე

354 იჯარა დუშეთი, სოფ. მჭადიჯვარი 71,61,29,043 1 თვე 42,64კვმ 250.00 16001008900 ილია ქარჩაიძე

355 იჯარა
თეთრიწყარო, სოფ. კოდა 

კორპ.#7 ბ. 21
84,06,38,059,01,021 1 თვე 54,97კვმ 250.00 59003003035 უშანგი ოზბეგიშვილი

356 იჯარა
თეთრიწყარო, სოფ. 

სამშვილდე
84,12,38,013 1 თვე 20კვმ 62.50 22001009145 ანდრანიკ საგრადიანი

357 იჯარა თეთრიწყარო, სოფ. წინწყარო 84,10,33,164 1 თვე 30კვმ 250.00 61009004111 ანზორ ღორჯომელაძე

358 იჯარა
თეთრიწყარო, დაბა 

მანგლისი
84,18,40,061 1 თვე 27კვმ 250.00 22001006994 გოჩა დოლიძე

359 იჯარა თეთრიწყარო, სოფ. კოდა 84,06,33,392 1 თვე 30კვმ 250.00 22001000682
დავითი 

მონადირიშვილი

360 იჯარა თეთრიწყარო, სოფ. ასურეთი 84,04,45,029 1 თვე 60კვმ 250.00 35001008771 თეიმურაზ გეგეშიძე

361 იჯარა
ხელვაჩაური, ს. ქვედა 

ჩხუტუნეთი
22,33,07,100 0,5 თვე 50კვმ 437.50 61006026234 ავთანდილ კირკიტაძე

362 იჯარა
ბათუმი, ხელვაჩაურის 

დასახლება 
05,35,24,278 0,5 თვე 62,66კვმ 437.50 61006010679 გელა მალაყმაძე

363 იჯარა
ხელვაჩაური. სოფ. 

აჭარისწყალი
22,31,01,828 0,5 თვე 150კვმ 500.00 61002008855 გურამ გამიშიძე

364 იჯარა
ხელვაჩაური. სოფ. 

თხილნარი
22,28,05,261 0,5 თვე 80კვმ 437.50 61006009663 დავით დევაძე

365 იჯარა
ხელვაჩაური. სოფ. ზედა 

ახალშენი
22,23,06,359 0,5 თვე 100კვმ 437.50 61006039264 ვაჟა აბესაძე

366 იჯარა
ხელვაჩაური. სოფ. ზედა 

ეგრე, მე-8 ქ. #5
22,26,12,013 0,5 თვე 40კვმ 437.50 61006017660

ვახტანგ 

ლორთქიფანიძე

367 იჯარა
ხელვაჩაური. სოფ. 

ორთაბათუმი
22,22,06,004 0,5 თვე 50კვმ 437.50 61001016759 ზია ფაღავა

368 იჯარა ხელვაჩაური. სოფ. ჭარნალი 22,28,03,085 0,5 თვე 265,50კვმ 625.00 61001029728 ლადო დუმბაძე

369 იჯარა ხელვაჩაური. სოფ. ფერია 22,24,02,366 0,5 თვე 35კვმ 437.50 61006049848 მაია ბერიძე

370 იჯარა ხელვაჩაური. სოფ. წინსვლა 22,22,08,424 0,5 თვე 50კვმ 437.50 61006046249 მედეა დოლიძე

371 იჯარა
ხელვაჩაური. სოფ. ზედა 

სამება
22,23,01,292 0,5 თვე 65კვმ 437.50 61006033697 ნუგზარ ზოიძე



372 იჯარა ბათუმი, ინასარიძე ქ. #2 05,04,04,013,01,013 0,5 თვე 56,85კვმ 687.50 61001020347 მანანა ფუტკარაძე

373 იჯარა
ბათუმი, ისრაფილ 

ჯინჭარაძის ქ.#13
05,34,23,249 0,5 თვე 50კვმ 650.00 61007001092 სულიკო ჯიჯავაძე

374 იჯარა
თერჯოლა,  ს. 

ახალთერჯოლა
33,12,33,060 1 თვე 32კვმ 125.00 21001019361 თამაზი ბუცხრიკიძე

375 იჯარა თერჯოლა,  ს. გოდოგანი 33,03,33,084 1 თვე 36,35კვმ 125.00 21001017403 ლელა ამბროლაძე

376 იჯარა თერჯოლა,  ს. გოგნი 33,16,33,015 1 თვე 38,25კვმ 125.00 21001011132 ნორა არჩვაძე

377 იჯარა თერჯოლა,  ს. თუზი 33,19,34,061 1 თვე 30კვმ 125.00 21001007415 ომარი წიწილაშვილი

378 იჯარა თერჯოლა,  ს. სიქთარვა 33,08,31,076 1 თვე 32კვმ 125.00 21001004740 სოლომონ ფანჩულიძე

379 იჯარა
ჭიათურა, სოფ. ხრეითი, მე-

40 ქ. #34
38,01,35,003 1 თვე 32კვმ 125.00 54001001648 გელა მიქაცაძე

380 იჯარა ჭიათურა, სოფ. პერევისა 38,11,40,210 1 თვე 20კვმ 125.00 54001010872 გიორგი ვაშაძე

381 იჯარა ჭიათურა, სოფ. კაცხი 38,03,37,066 1 თვე 40კვმ 125.00 54001044915 თამაზი ჯაფარიძე

382 იჯარა ჭიათურა, სოფ. წირქვალი 38,07,37,186 1 თვე 70კვმ 125.00 54001021362 ლალი ჭიტაძე

383 იჯარა
ჭიათურა, სოფ. ნოდარ 

ჩაჩანიძის ქ. #66
38,10,33,012 1 თვე 75კვმ 375.00 54001019623 ლილი კენჭოშვილი

384 იჯარა ჭიათურა, სოფ. ზოდი 38,09,32,042 1 თვე 17კვმ 125.00 54001019623
ნათელა 

გაფრინდაშვილი

385 იჯარა ჭიათურა, სოფ. სვერი 38,12,02,638 1 თვე 35კვმ 125.00 54001048579 როინი ჯაფარიძე

386 იჯარა ხარაგაული, სოფ. ბორითი 36,03,33,019 1 თვე 42,79კვმ 200.00 56001017515 იოსებ სხილაძე

387 იჯარა ხარაგაული, სოფ. კიცხი 36,10,35,485 1 თვე 40კვმ 200.00 56001002200
ამირან 

ოქრომჭედლიძე

388 იჯარა ხარაგაული, სოფ. მოლითი 36,17,33,115 1 თვე 58,41კვმ 200.00 56001001583 ერეკლე ლაცაბიძე

389 იჯარა ქედა, სოფ. ახო 21,08,34,238 1 თვე 93,53 კვ.მ 375.00 61008007130 მინდია ნიჟარაძე

390 იჯარა ქედა, სოფ. დანდალო 21,09,05,001,01,502 1 თვე 97,25კვმ 375.00 61008002908 ომარ ავალიანი

391 იჯარა ქედა, სოფ. პირველი მაისი 21,02,32,053 1 თვე 27,80კვმ 375.00 61008014070 რომან თებიძე

392 იჯარა ქედა, სოფ. ქვედა მახუნცეთი 21,01,37,336 1 თვე 59,40კვმ 375.00 61008002858 მზიური ბერიძე

393 იჯარა

ქ. თბილისი ვაზისუბნის 

დას. მ/რ #1, კორპ,12-ის 

მიმდებარე ნაკვეთი43/022 

შანდორ პეტეპის ქუჩაზე 

01,17,07,043,026 1 თვე 37კვმ 250.00 01012009109 ლევანი დავითაშვილი

394 იჯარა ადიგენი, სოფ.  უდე 61,14,32,044 1 თვე 41,50კვმ 400.00 03001010849 სტეფანე მერაბიშვილი

395 იჯარა ადიგენი, სოფ.  მოხე 61,01,21,006 1 თვე 20კვმ 400.00 03001002801 ლევან მუშარბაძე

396 იჯარა ადიგენი, სოფ. ვარხანი 61,12,23,131 1 თვე 197,,90კვმ 400.00 03001012530 ლალი ბარბაქაძე

397 იჯარა ყვარელი. სოფ. გავაზი 57,04,59,104 1 თვე 54კვმ 300.00 45001004035 ბესიკი რაჯებაშვილი

398 იჯარა ყვარელი. სოფ. შილდა 57,07,56,125 1 თვე 300კვმ 400.00 45001016027 მაყვალა ხუროშვილი

399 იჯარა ყვარელი. სოფ. ახალსოფელი 57,02,56,054 1 თვე 420კვმ 400.00 45001003522 მზია ასაბაშვილი

400 იჯარა ყვარელი. სოფ. ჭიკაანი 57,03,55,154 1 თვე 50კვმ 300.00 45001036971 შალვა ბაღოშვილი

401 იჯარა ყვარელი. სოფ. ენისელი 57,08,53,002 1 თვე 67,30კვმ 300.00 441554220 შპს მინდია-2011

402 იჯარა
გურჯაანი, თავისუფლების 

ქ. #80
51,01,61,213 1 თვე 200კვმ 750.00 427720004 კოოპერატივი რკ გილე

403 იჯარა ცაგერი, სოფ. ორბელი 89,04,31,001 1 თვე 60კვმ 200.00 49001001461 ი/მ კარლო გვიშიანი

404 იჯარა ზუგდიდი, ს. რიყე 43,09,42,496 0,5 თვე 35კვმ 437.50 19001063814 დაზმირ ძიმცეიშვილი

405 იჯარა ზუგდიდი, ს. ოდიში 43,08,41,482 0,5 თვე 56კვმ 375.00 19001080980 მამუკა გულორდავა

406 იჯარა ზუგდიდი, ს. ახალსოფელი 43,11,46,231 0,5 თვე 70კვმ 375.00 19001021780 მზიურ კოზუა



407 იჯარა ზუგდიდი, ს. ორულუ 43,27,41,134 0,5 თვე 56კვმ 375.00 19001065272 მედეა ლატარია

408 იჯარა ზუგდიდი, ს. ინგირი 43,18,41,031 0,5 თვე 65კვმ 500.00 19001095946 ცირა ხვიჩია

409 იჯარა ზუგდიდი, ს. დიდინეძი 43,26,41,086 0,5 თვე 73კვმ 375.00 19001050101 თამუნა ფარულავა

410 იჯარა
ზუგდიდი, ს. 

ახალაბასთუმანი
43,15,41,004 0,5 თვე 58კვმ 375.00 19001061410 კლარა აბზიანიძე

411 იჯარა ზუგდიდი, ს. რუხი 43,10,45,246 0,5 თვე 60კვმ 625.00 19001070645 დარეჯან ბერიშვილი

412 იჯარა ზუგდიდი, ს. ჭითაწყარი 43,14,42,066 0,5 თვე 80კვმ 375.00 19001045433 ზაირა ჩილაჩავა

413 იჯარა
ზუგდიდი, ს. ჩხორია, მე-2 

სართ. ოთახი #4
43,01,46,075,01,004 0,5 თვე 65კვმ 375.00 62006023276 ლერი ზაქარაია

414 იჯარა ზუგდიდი, ს. ახალკახათი 43,22,42,020 0,5 თვე 60კვმ 375.00 19001013541 გრიგორ ჭედია

415 იჯარა ზუგდიდი, ს. განმუხური 43,29,41,320 0,5 თვე 85კვმ 375.00 19001085214 გელა პერტაია

416 იჯარა
ზუგდიდი, ს. აბასთუმანი, ზ. 

გამსახურდიას 3 ჩიხი #5
43,13,43,033 0,5 თვე 72კვმ 375.00 19001088584 დავით კუტალია

417 იჯარა ზუგდიდი, ს. ჭკადუაში 43,02,43,173 0,5 თვე 84კვმ 375.00 62001012625 მამუკა კოპალიანი

418 იჯარა
ზუგდიდი, ს. კახათი, ვ. 

დარასელის ქ. #35
43,17,42,431 0,5 თვე 40კვმ 375.00 19001037764 პლატონი ჩახაია

419 იჯარა ზუგდიდი, ს. ჯიხაშკარი 43,05,42,038 0,5 თვე 57კვმ 375.00 19001048343 შურა ქობალია

420 იჯარა ზუგდიდი, ს. შამგონა 43,16,41,683 0,5 თვე 58კვმ 375.00 19001013581 ზურაბ ღურწკაია

421 იჯარა ზუგდიდი, ს. ყულიშკარი 43,07,42,528 0,5 თვე 60კვმ 375.00 19001032106 ქრისტინა მაქაცარია

422 იჯარა ზუგდიდი, ს. ოდიში 43,08,41,067 0,5 თვე 35კვმ 375.00 19001102541 გენური  ბულია

423 იჯარა ზუგდიდი, ვ. ბარნოვის ქ. #10 43,31,75,024 0,5 თვე 68კვმ 500.00 19001011569 ვლადიმერ ნაჭყებია

424 იჯარა ზუგდიდი, სოხუმის ქ. #97 43,31,42,387 0,5 თვე 78კვმ 625.00 19001088973 რუსუდან ფარცვანია

425 იჯარა ზუგდიდი, ს. ჭაქვინჯი 43,06,41,357 0,5 თვე 75კვმ 375.00 19001091318 ლიანა კოდუა

426 იჯარა ზუგდიდი, ს. დარჩელი 43,25,05,560 0,5 თვე 90კვმ 375.00 220389880 შპს მერკური

427 იჯარა ზუგდიდი, წმინდა ნინო . #1 43,31,49,382 0,5 თვე 90კვმ 1,000.00 19001077929 მარიკა კარტოზია

428 იჯარა ზუგდიდი, ს. ნარაზენი 43,12,42,566 0,5 თვე 80კვმ 375.00 19001034093 ჯანო ბერიშვილი

429 იჯარა ზუგდიდი, ს. ცაიში 43,20,42,381 0,5 თვე 60კვმ 437.50 19001041342 მამუკა ჯიქია

430 იჯარა ზუგდიდი, ს. ერგეტა 43,28,42,171 0,5 თვე 82კვმ 375.00 19001036554 რამაზი კვარაცხელია

431 იჯარა ზუგდიდი, ს. კოკი 43,23,41,603 0,5 თვე 75კვმ 375.00 19001075066 ანიკო გაბისონია

432 იჯარა
ზუგდიდი, ს. კორცხელი, 

აკ.წერეთლის ქ. #45
43,03,42,101 0,5 თვე 62კვმ 375.00 19001080468 კახაბერ ესებუა

433 იჯარა ზუგდიდი, ს. ანაკლია 43,30,46,768 0,5 თვე 75კვმ 375.00 62001032105 თენგიზ ბიგვავა

434 იჯარა ზუგდიდი, ს. ორსანტია 43,24,44,010 0,5 თვე 85კვმ 375.00 19001028095 გოდერძი ხაზალია

435 იჯარა
ზუგდიდი, რუსთაველი ქ. 

#273
43,31,65,098 0,5 თვე 70კვმ 625.00 19001081441 დავით ფოჩხუა

436 იჯარა ზუგდიდი, ს. ოქტომბერი 43,21,01,505 0,5 თვე 82კვმ 375.00 01024003269 ციცინო ქირია

437 იჯარა
ზუგდიდი, ს. ურთა, ს. 

ცაიშვილის ქ. #33
43,19,41,466 0,5 თვე 50კვმ 375.00 19001066733 გოგი დიდიშვილი

438 იჯარა ზუგდიდი, ს. გრიგოლიში 43,04,41,093 0,5 თვე 72კვმ 375.00 19001078365 ბიკენტი ესებუა

439 იჯარა
ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 

#50
43,36,01,407 0,5 თვე 63კვმ 875.00 01024028253 დიმიტრი ჭელიძე

440 იჯარა სენაკი, ს.ფოცხო 44,08,25,087 1 თვე 30კვმ 125.00 39001034404 რამაზი შამათავა

441 იჯარა სენაკი, გამსახურდიას ქ. 38 44,01,27,230 1 თვე 30კვმ 125.00 62006033464 ზაური გელენავა

442 იჯარა სენაკი, ს. თეკლათი 44,03,27,350 1 თვე 30კვმ 125.00 39001029010 იზოლდა გვარამია

443 იჯარა ვანი, ს. ტობანიერი 31,04,23,155 1 თვე 40კვმ 500.00 17001008668 ანზორი ჯოჯუა

444 იჯარა ვანი, ს. შუამთა 31,03,29,001 1 თვე 59,40კვმ 500.00 17001011615 ბესარიონ კორძაძე

445 იჯარა ვანი, ს. ზედავანი 31,02,24,096 1 თვე 35კვმ 500.00 17001003998 გიზო ნამიჭეიშვილი



446 იჯარა
ვანი, ს. ციხესულორი 1-ლი 

ქ. #44
31,16,25,127 1 თვე 40კვმ 500.00 17001006259 გიორგი ხავთასი

447 იჯარა ვანი, ს. ზეინდარი 31,17,28,055 1 თვე 30კვმ 500.00 17001005342 ელგუჯა გენელიძე

448 იჯარა ვანი, ს. დიხაშხო 31,07,27,006 1 თვე 40კვმ 500.00 17001004755
თანგული 

ერემეიშვილი

449 იჯარა ვანი, თავისუფლების ქ. #54 31,01,26,018 1 თვე 120კვმ 500.00 01008010970 კახაბერ ხურციძე

450 იჯარა ვანი, ს. გორა 31,17,27,005 1 თვე 60კვმ 500.00 17001004014 მალხაზ ცერცვაძე

451 იჯარა ვანი, ს. სულორი 31,18,25,015 1 თვე 40კვმ 500.00 17001007144 ნანა დვალიშვილი

452 იჯარა ვანი, ს. დიხაშხო 31,07,01,008 1 თვე 37,60კვმ 500.00 17001010349 ნანი ტყეშელაშვილი

453 იჯარა ვანი, თავისუფლების ქ. #1 31,01,26,083 1 თვე 60კვმ 600.00 17001005526 ნუგზარი ბაღდავაძე

454 იჯარა ხონი, ს. დედალაური 37,06,34,109 1 თვე 40კვმ 200.00 55001022433 რომანი სულუხია

455 იჯარა ხონი, ს. ქუტირი 37,10,32,189 1 თვე 50კვმ 200.00 61009025878 ადემ გობაძე

456 იჯარა
ხონი, თავისუფლების 

მოედანი #11
37,07,38,253,01,513 1 თვე 29,50კვმ 250.00 55001004679 ამირან კაშია

457 იჯარა ხონი, ს. ნახახულევი 37,05,32,093 1 თვე 35კვმ 200.00 55001018557 გიორგი გორდულაძე

458 იჯარა ხონი, ს. ძეძილეთი 37,03,31,071 1 თვე 45კვმ 200.00 55001025754
გიორგი 

ლორთქიფანიძე

459 იჯარა ხონი, ს. კინჩხა 37,01,31,026 1 თვე 36კვმ 200.00 55001003630 დავით ჯიშკარიანი

460 იჯარა
ხონი, თავისუფლების 

მოედანი #3
37,07,38,177,01,516 1 თვე 7,99კვმ 250.00 55001013820 თინა ჭელიძე

461 იჯარა ხონი, ს. გოჩა-ჯიხაიში 37,11,33,193 1 თვე 30კვმ 200.00 55001014466 იამზე კეჟერაძე

462 იჯარა ხონი, ს. გორდი 37,02,31,196 1 თვე 30კვმ 200.00 55001010928 ილარიონი ბობოხიძე

463 იჯარა ხონი, ს. ივანდიდი 37,08,35,372 1 თვე 36კვმ 200.00 55001001164 ილია ტაბიძე

464 იჯარა ხონი, ს. კუხი 37,09,37,188 1 თვე 30კვმ 200.00 55001015604 ინგა სილაგაძე

465 იჯარა ხონი, ს. მათხოჯი 37,04,35,251 1 თვე 25კვმ 200.00 55001005329 ლენა ეფრემიძე

466 იჯარა ხონი, ს. გუბი 37,12,35,012 1 თვე 30კვმ 200.00 55001014710 მიხეილი კობეშავიძე

467 იჯარა
მარტვილი, ს. დიდი 

ჭყონდიდი
41,15,39,011 0,5 თვე 30კვმ 375.00 235446503 შპს ფარმაცია

468 იჯარა მარტვილი, ს ბანძა 41,04,34,297 0,5 თვე 30კვმ 375.00 29001005248 მილტიადი გაბუნია

469 იჯარა მარტვილი, ს. ტალერი 41,20,34,153 0,5 თვე 30კვმ 375.00 29001029367 ლელა პაპავა

470 იჯარა ქუთაისი, ნიკეას 2 შეს.#18ა 37,12,35,016 0,5 თვე 28კვმ 625.00 60002008919 ელიზბარ ფრუიძე

471 იჯარა
ქუთაისი, კლდიაშვილის ქ. 

#5
03,03,03,279 0,5 თვე 130,37კვმ 625.00 60001107670 ლარინა არსენიშვილი

472 იჯარა
ქუთაისი, სულხან-საბას 

გამზ. #21 ბ.1
03,05,01,057,01,001 11 დღე 36,40კვმ 250.00 60001032989 ლევანი ცხელიშვილი

473 იჯარა
ქუთაისი, თაბუკასვილის ქ. 

#115
03,05,25,349 0,5 თვე 36კვმ 312.50 60002015857 დავითი კუპრაშვილი

474 იჯარა
ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას 

გამზ. # 9 ბ. 46
03,04,02,020,01,046 12 დღე 73,33კვმ 250.00 60001074195

ნანული 

ბოჭორიშვილი

475 იჯარა
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქ. #6ა-ს 

სამხრეთით
03,01,24,420 0,5 თვე 50კვმ 625.00 60001144002 ქრისტინე ჯანელიძე

476 იჯარა
ქუთაისი, ახალგაზრდობის 

ქ. #80 ბ. 13
03,06,03,069,01,013 0,5 თვე 52კვმ 625.00 60001038658 შორენა მინდიაშვილი

477 იჯარა
ქ. საგარეჯო, აღმაშენებლის 

ქ. #13
55,12,58,033 1 დღე 980კვმ 400.00 238156035

ააიპ კულტურის 

ობიექტების 

გაერთიანება



478 იჯარა ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. #9 72,07,14,056 1 დღე 1227,54კვმ 1,000.00 436254795

ააიპ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრი 

სვეტი

479 იჯარა ქ. კასპი, მერაბ კოსტავას ქ. #1 67,01,35,002 1 დღე 431,50კვმ 150.00 232559825

ააიპ კასპის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურის 

დაწესებულებების 

გაერთიანება

480 იჯარა
ქარელი, თამარ მეფის ქუჩა 

#24
68,10,45,443 1 დღე 450კვმ 200.00 440887649

ააიპ ქარელის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურისა და 

ხელოვნების 

დაწესებულებების 

გაერთიანება

481 იჯარა ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. #24 66,45,25,010 1 დღე 355კვმ 1,570.00 217881424

სსიპ გორის გ. 

ერისთავის სახ. 

სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი

482 იჯარა
ქ. თეთრიწყარო, თამარ 

მეფის ქ. #34
84,01,38,043 1 დღე 379,50კვმ 200.00 230869254

სსიპ თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტი

483 იჯარა ქ. ახმეტა, ჭანტურიას ქუჩა 50,04,43,114 1 დღე 820კვმ 150.00 224631423

ააიპ ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრი

484 იჯარა
ქ. თბილისი, შ. რუსთაველის 

გამზ. #17
01,15,04,017,018 1 დღე 778კვმ 7,500.00 203840530

ააიპ თბილისის შოთა 

რუსთაველის სახ. 

პროფესიული 

სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი

485 იჯარა თბილისი ბ. კუფტინის ქ. #5 1 დღე 1,563.50 203842333
შპს ჯი-ემ-თი 

სასტუმროები

486 იჯარა ოზურგეთი, კოსტავას ქ.  #2 26,26,01,671 1 დღე 216კვმ 200.00 437371942

ააიპ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის და 

სარეკრეაციო 

დაწესებულებათა 

გაერთიანება

487 იჯარა
ს. სენაკი, წმინდა ნინოს ქ. # 

2-4
44,01,31,637 1 დღე 648კვმ 130.00 239888225 შპს სავანე

488 იჯარა
მესტია, ავთანდილ 

იოსელიანის ქ. #7
42,08,22,236 1 დღე 130კვმ 500.00 204468664

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი

489 იჯარა
ქ. თბილისი, 26 მაისის სახ. 

მოედანი # 1
01,10,13,033,109 1 დღე 21,240.00 211360944 შპს სპორტის სასახლე

490 იჯარა
ქ. თბილისი, აღმაშენებლის 

ქ. #73
01,16,05,003,074 1 დღე 680კვმ 1,500.00 404541670

შპს ბიზნეს ცენტრი 

მოზაიკა



491 იჯარა
ქ. ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი 

#11
04,01,11,548 1 დღე 600კვმ 200.00 415098343

ააიპ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 

სასპორტო 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა 

გაერთიანება

492 იჯარა
ქ. მარნეული, რუსთაველის 

ქ. #108
83,02,19,044 1 დღე 257,40კვმ 150.00 234233497

ააიპ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურის საკლუბო, 

საბიბლიოთეკო და 

სამუზეუმო 

გაერთიანება

493 იჯარა ქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი 20,48,05,460 1 დღე 80კვმ 378.00 446954476
ააიპ ქობულეთის 

პარკი

494 იჯარა
ქ. თბილისი, შოთა 

რუსთაველის გამზირი #17
01,15,04,017,018 1 დღე 500კვმ 5,000.00 203840530

ააიპ თბილისის შოთა 

რუსთაველის სახ. 

პროფესიული 

სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი

495 იჯარა
დაბა შუახევი,  ჭავჭავაძის ქ. 

#13
24,02,34,069 0,5 თვე 625კვმ 625.00 61010011809 ოსმან  ზოიძე

496 იჯარა
ქ. თბილისი, კუს ტბის გზის 

დასაწყისი
01,14,10,001,018 1 დღე 380კვმ 1,000.00 205099221

ა.ა.ი.პ. მერაბ 

ბერძენიშვილის 

კულტურის 

საერთაშორისო 

ცენტრი "მუზა"

497 იჯარა

ქ. თბილისი, სამღერეთის ქ. 

#5 -ში მდებარე შენობის 

დარბაზი

01,12,14,094004 1 დღე 197კვმ 500.00 204555524

შპს გურამ 

თავართქილაძის სახ. 

თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი

498 იჯარა
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 

გამზ.#33
01,10,15,007,101 1 დღე 130კვმ 600.00 211328703

სსიპ თბილისის სახ. 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი

499 იჯარა

ქ. ბათუმი, ზღვისპირა 

პარკის ტერიტორიაზე 

მდებარე შენობის დარბაზი

05,22,01,037 1 დღე 956კვმ 1,000.00 245612109
ა.ა.ი.პ. ქ. ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

500 იჯარა

ქ. თბილისი, დ. 

გურამიშვილის გამზ. #34 

არასაცხოვრებელი ფართი 

#1გ და სარდაფი

01,12,08,011,003,01,05

,001გ
1 თვე 172,60კვმ 2,500.00 01020010511

ქეთევან 

გრძელიშვილი

501 იჯარა
ქ. თბილისი, წერონინის ქ. 

#115-117
01,12,14,071,037 1 თვე 100კვმ 1,250.00 01020006196 ემზარი კაკაბაძე

502 იჯარა
ქ/ თბილისი, ურეკის ქ. #15 

არასაცხოვრებელი ფართი

01,12,03,002,001,01,51

0
1 თვე 120კვმ 850.00 01015001620 მანანა შუკაკიძე

503 იჯარა
ხაშური, დაბა სურამი, 

რუსთაველის ქ. #213
69,04,58,471 21 დღე 80კვმ 350.00 01024000928

ალექსანდრე 

კორაშვილი



504 იჯარა
ქ. თბილისი, ჯავის ქ. #2-ის 

მიმდებარედ
01,12,11,050,008 1 თვე 112,55კვმ 2,000.00 01024073552 ნიკოლოზ ჭაჭუა

...

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი
ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

პასუხისმგებელი პირი) 
ბ.ა.



ფორმა N9.2 - სატრანსპორტო საშუალებების რეესტრი საანგარიშგებო პერიოდი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N
მფლობელობის 

ტიპი

სატრანსპორტო 

საშუალების ტიპი
მარკა მოდელი

წარმოების 

წელი 

სახელმწიფო 

ნომერი

საბალანსო 

ღირებულება/ყოველთვურ

ი საიჯარო გადასახადი 

(ლარში)

ბალანსზე 

აყვანის 

თარიღი

მეიჯარის პირადი ან 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი

მეიჯარის სახელი ან 

დასახელება

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 იჯარა მაღალი გამავლობის
MERCEDES 

BENZ
ML 500 2005 AN444GI 915

01019023383
ანგი ხუციშვილი

2 იჯარა მაღალი გამავლობის HYUNDAI TERRACAN 2003 OB488OB 762.5 01031006650 ივანე მაჭავარიანი

3 იჯარა მაღალი გამავლობის MITSUBISHI PAJERO 2007 GG556GG 610 01017053049 ირაკლი ლეგაშვილი

4 იჯარა სედანი TOYOTA CAMRY 2002 TB284TB 610 01006008151 ირმა სანაძე

5 იჯარა სედანი HYUNDAI 
SONATA 

HYBRID
2012 JJ241VV 762.5

11001027319
შორენა მექვაბიშვილი

6 იჯარა ავტობუსი
FORD 

TRANZIT
Tranzit 2011 FCF549 1000 404411837

ააიპ საზ. მოძრაობა 

ქართული ოცნება

7 იჯარა ავტობუსი
FORD 

TRANZIT
Tranzit 2011 FCF732 1000 404411837

ააიპ საზ. მოძრაობა 

ქართული ოცნება

8 იჯარა ავტობუსი
FORD 

TRANZIT
Tranzit 2011 FCF741 1000 404411837

ააიპ საზ. მოძრაობა 

ქართული ოცნება

9 იჯარა სედანი
MERCEDES-

BENZ
C 200 2002 BU777KA 1250 33001067599 ნუგზარ ჩხარტიშვილი

10

...

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

ბ.ა. პასუხისმგებელი პირი)



ფორმა N9.6 - იჯარით/ქირით აღებული სხვა მოძრავი ქონების რეესტრი საანგარიშგებო პერიოდი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N
იჯარის ობიექტის 

სახეობა

ტექნიკური 

მახასიათებლები

ყოველთვური საიჯარო 

გადასახადი (ლარში)

მეიჯარის პირადი 

ნომერი 

(ფიზიკური პირი)

მეიჯარის სახელი მეიჯარის გვარი

მეიჯარე 

ორგანიზაციის 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი

მეიჯარე ორგანიზაციის 

დასახელება

1 2 3 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

ბ.ა. პასუხისმგებელი პირი)



ფორმა N9.7 - ვალდებულებების რეესტრი საანგარიშგებო თარიღი

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10 29,10-14,11,2018

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი

N

ხელშეკრულების 

დადების თარიღი

კონტრაგენტის დასახელება 

(იურიდიული პირი)/სახელი, 

გვარი (ფიზიკური პირი)

კონტრაგენტის 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი/პირადი ნომერი

ხელშეკრულების საგანი
ხელშეკრულების 

თანხა (ლარში)

მოწოდებული 

საქონლის/მომსახურების 

ღირებულება (ლარში)

კონტრაგენტისათვის 

გადახდილი თანხა (ლარში)

ვალდებულების ნაშთი 

(ლარში) საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს

1
11/14/2018 შპს ლუმა დეველოპმენტი 406106155

ბანერების 

დამზადება/მონტაჟი
1500 1500 0

1500

2
09/17/2018 შპს ფავორიტი სტილი 404379294

ფლაერი, პოსტერი, საშვი, 

გაზეთი (ბეჭდვა)
316612 316612 0

316612

3
09/25/2018 შპს პაკო 401945829

დროშები, მაისურები, 

კეპები, ბენდენები
19894 19894 0

19894

4
10/24/2018 შპს ალფა სტუდიო ALFA STUDIO 404452800 ღონისძიების ხარჯები 66207 66207 0

66207

5
11/14/2018 ააიპ ბათუმის კულტურის ცენტრი 245612109 ფართის იჯარა 1000 1000 0

1000

6
10/27/2018 აგიტატორები ხელფასი 227938 227938 0

227938

7
1/10/2018 სს ბანკი ქართუ 204891652 კრედიტი 1000000 1000000 0

1000000

... სულ: 1633150.71

* სულ ვალდებულებები უნდა ედრებოდეს ფორმა N7-ში წარმოდგენილ ვალდებულებების შესაბამის ანგარიშთა ნაშთებს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

ბ.ა. პასუხისმგებელი პირი)



საანგარიშგებო პერიოდი

29,10-14,11,2018

ფორმა ივსება ქართული შრიფტით (sylfaen), ფონტის ზომა 10

N ხარჯების ჩამონათვალი საკასო ხარჯი

1 ხარჯები 1,770,217

1.1 რეკლამის ჯამური ხარჯი 1,304,680

1.1.1 სატელევიზიო რეკლამა 50,250

1.2 შრომის ანაზღაურება 1,000

1.3 მივლინება 3,347

N შემოსავლების ჩამონათვალი საკასო შემოსავალი

2 შემოსავლები 2068771

2.1 საბიუჯეტო შემოსავალი 0

2.2 მიზნობრივი დაფინანსება 0

2.3 შემოწირულება 2068000

2.3.1                ფულადი 1968000

2.3.2                არაფულადი 0

2.3.3                იურიდიული პირის ფულადი სახით 100000

2.3.4                იურიდიული პირის არაფულადი სახით 0

2.3.5                საწევრო 0

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი                                            ბუღალტერი (ან საამისოდ უფლებამოსილი 

                                                                                               პასუხისმგებელი პირი)

ბ.ა.

შემაჯამებელი ფომა

ანგარიშვალდებული პირის დასახელება:

სალომე ზურაბიშვილი


