დანართი N1

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას
ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე - ტელეკომპანია „გურიაTV“

(მაუწყებლის დასახელება)
მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია
გაცნობებთ, რომ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსებისთვის საეთერო
დრო გამოყოფილია 2018 წლის 23 ნოემბრიდან 27 ნოემბრის ჩათვლით
ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი ფასიანი საეთერო დროის ხანგრძლივობა შეადგენს 126 წთ-ს, ხოლო უფასო
საეთერო დრო შეადგენს საარჩევნო სუბიექტების მიერ შეძენილი სარეკლამო დროის შესაბამის საეთერო დროს.
დღე-ღამის განმავლობაში მაუწყებლობის საერთო ხანგრძლივობა 14 სთ. გამოქვეყნებულია ვებ გვერდზე www.guria.tv
საეთერო დროის ტარიფი:

სამუშაო დღეები
პროგრამის
გასვლის დრო
უფასო
ფასიანი
10:00
10:30
11:00

14:00

16:00 – 18:00
18:00 – 19:30

19:30
20:30
20:45
22:00
22:20
23:00

ბლოკის პოზიცია
(1 წთ. ფასი ლარებში)
გადაცემამდე
გადაცემაში

პროგრამა

გასვლის დღე

„ნამდვილი დრო“ (საინფორმაციო პროგრამა)
(განმეორებით)
„გურიის ახალი ამბები“
,,ვიდრე ხვალ” (შენეცნებითი სერიალი
მეცნიერებაზე), კარგ ფორმაში
(ჯანმრთელობა),
,,გვეწვიეთ” (კულინარული შოუ”), ,,გლობალ
3000” ( გარემო), ,,ევროპა ფოკუსში”
(ანალიტიკა), ARTS21 (ხელოვნება)
მუსიკა
თოქ–შოუ „თქვენთან ერთად“ (სადისკუსიო
პროგრამა) „ნამდვილი დრო“ (საინფორმაციო
პროგრამა); ,,გლობალ 3000” ( გარემო),
,,ევროპა ფოკუსში” (ანალიტიკა), ARTS21
(ხელოვნება)
სერიალი „იუველირთა კლანი“
„გურიის ახალი ამბები“
,,სათვალე” (საინფორმაიო-ანალიტიკური),
,,აგრო სიახლეები”
„გურიის ახალი ამბები“ ;
„წიგნის ემოცია“ (გურიატვ–ს საავტორო
პროგრამა), „ეპიზოდები გურიიდან“
დოკ.ფილმები/საარქივო
მასალები/ტელესპექტაკლები

ორშ-პარასკ

300

300

ორშ-პარასკ
ორშ-პარასკ

300
300

300
300

ორშ-პარასკ

300

300

ორშ-პარასკ
ორშ-პარასკ

300
500

300
500

ორშ-პარასკ
ორშ-პარასკ
ორშ-პარასკ

500
500
500

500
500
500

ორშ-პარასკ
ორშ-პარასკ

500
500

500
500

ორშ-პარასკ

500

500

უქმე დღეები
პროგრამის
გასვლის დრო
უფასო
ფასიანი
10:00
12:30

ბლოკის პოზიცია
(1 წთ. ფასი ლარებში)
გადაცემამდე
გადაცემაში

პროგრამა

გასვლის დღე

„ნამდვილი დრო“ (საინფორმაციო პროგრამა)
(განმეორებით)
სერიალი (განმეორებით)

შაბათ-კვირა

300

300

შაბათ-კვირა

300

300

13:30

,,ვიდრე ხვალ” (შენეცნებითი სერიალი
მეცნიერებაზე), კარგ ფორმაში (ჯანმრთელობა)
,,გვეწვიეთ” (კულინარული შოუ”), ,,გლობალ
3000” ( გარემო), ,,ევროპა ფოკუსში”
(ანალიტიკა), ARTS21 (ხელოვნება)
მუსიკა
„ნამდვილი დრო“ (საინფორმაციო პროგრამა),
ადამიანი რუკაზე
,,სათვალე” (საინფორმაიო-ანალიტიკური),
,,აგრო სიახლეები”
,,გლობალ 3000” ( გარემო), ,,ევროპა ფოკუსში”
(ანალიტიკა), ARTS21 (ხელოვნება)
,,გვეწვიეთ” (კულინარული შოუ”),კარგ ფორმაში
(ჯანმრთელობა)
„წიგნის ემოცია“ (გურიატვ–ს საავტორო
პროგრამა), „ეპიზოდები გურიიდან“
დოკ.ფილმები/საარქივო
მასალები/ტელესპექტაკლები

14:00

16:00 – 18:00
18:00 – 20:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00

შაბათ-კვირა

300

300

შაბათ-კვირა

300

300

შაბათ-კვირა

300
500

300
500

შაბათ-კვირა

500

500

შაბათ-კვირა

500

500

შაბათ-კვირა

500

500

შაბათ-კვირა

500

500

500

500

განაწილების გრაფიკი:

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

კვირ/18.11

ფასიანი

შაბა/17.11

უფასი

პარ./16.11

ფასიანი

ხუთ./22.11

უფასი

48

ოთხ./21.11

ფასიანი

ტის N

სამშ./20.11
უფასი

სუბიექ

ორშ./19.11
ფასიანი

დრო

უფასი

ნო

კვირის დღე და რიცხვი

ფასიანი

საეთერო

უფასო

საარჩევ

2124

2124

304

304

304

304

304

304

304

304

300

300

304

304

304

304

ინფორმაცია წინა კვირის განმავლობაში გაწეული მომსახურების შესახებ:
გასულ კვირაში 16 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით ფასიანი მომსახურებით ისარგებლა საარჩევნო სუბიექტმა
სალომე ზურაბიშვილმა #48 – 2124 წამი;
16 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით უფასო მომსახურებით ისარგებლა საარჩევნო სუბიექტმა სალომე
ზურაბიშვილმა #48 – 2124 წამი;
წინა კვირის სამაუწყებლო ბადის ჩანაწერი უწყვეტი ქრონომეტრაჟით თან ერთვის -- მყარი დისკის სახით;

„22“ ნოემბერი 2018 წ.
ა(ა)იპ „თავისუფალი მედია სივრცე“
(მაუწყებლის დასახელება)
დირექტორი: ავთანდილ გველებიანი
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

_____________________________
(ხელმოწერა)

