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უფასო იურიდიული კონსულტაციების (Pro Bono) ცნობარი 

 
 

ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებშიც შეგიძლიათ უფასო იურიდიული 

კონსულტაციის მიღება. 

ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში. იგი ძირითადად განკუთვნილია 

თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent).  

ვიმედოვნებთ, რომ ცნობარი ხელს შეუწყობს ეფექტური და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების 

განხორციელებას. 
 

 
სარჩევი 

1. იურიდიული დახმარების სამსახური 

2. თბილისელების ადვოკატი 

3. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

4. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

5. კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი 

6. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 

7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

8. მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

9. 

10. 

რადიო იმედი FM 105.9 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

 

 

 

 
 

1. იურიდიული დახმარების სამსახური 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი,  0146, რუსთაველის 30 

ტელ.:  (995 32) 292-00-55  

(995 32) 298-84-93  

(99532) 2932090 

ფაქსი:  (995 32) 298-84-93  

ვებ-გვერდი:   www.legalaid.ge 

ელ. ფოსტა:  info@legalaid.ge  

მიღების დრო: 10:00 – 19:00 სთ. (შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები: თბილისის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: იმედა ბეროშვილი 

მის: თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. №140ა, მე-3 სართ (შესასვლელი პასტერის 

ქუჩიდან) 

ტელ: +995(32)2954474/75; 

მობ: +995(595)364410 

http://www.legalaid.ge/
mailto:info@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=58&lang=geo
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ელ-ფოსტა: tbilisi@legalaid.ge  

 

მცხეთა-მთიანეთის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: დიმიტრი ბებია 

მის: მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. №51 

ტელ: +995(32)2513873  

მობ: +995(595)901705 

ელ-ფოსტა: mtskheta@legalaid.ge   

 

კახეთის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: ლიანა ჭუნიაშვილი 

მის: თელავი, ერეკლე II გამზ. №8 

ტელ: +995(350)271538 

მობ: +995(595)901707 

ელ-ფოსტა: telavi@legalaid.ge 

 

ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: იოსებ ჯამასპიშვილი 

მის: რუსთავი, ბათუმის ქ. №17,  

ტელ: +995(341)241425 

მობ: +995(595)901706 

ელ-ფოსტა: rustavi@legalaid.ge  

 

შიდა ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: გიორგი ჯეირანაშვილი 

მის: გორი, სამეფოს ქ. №54 

ტელ: +995(370)279556 

მობ: +995(595)901704 

ელ-ფოსტა: gori@legalaid.ge  

 

სამცხე-ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: დავით ზარიძე 

მის: ახალციხე, თაბუკაშვილის ქ.№17 

მობ: +995(591)115571 

ელ-ფოსტა: akhaltsikhe@legalaid.ge   

 

იმერეთის-ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: გელა ბერაძე 

მის: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. №11 

ტელ: +995(492)253637 

მობ: +995(595)364441 

ელ-ფოსტა: zestaponi@legalaid.ge  

 

იმერეთის-ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: გელა სიორდია 

მის: ქუთაისი, სადგურის მოედანი №3 

ტელ: +995(431)253411 

მობ: +995(595)901700 

ელ-ფოსტა: kutaisi@legalaid.ge  

 

სამეგრელოს-ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: რონამ კეიდია 

მის: ზუგდიდი, კოსტავას ქ. №24 

ტელ: +995(415)253472 

mailto:tbilisi@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=61&lang=geo
mailto:mtskheta@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=64&lang=geo
mailto:telavi@legalaid.ge 
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=67&lang=geo
mailto:rustavi@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=70&lang=geo
mailto:gori@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=73&lang=geo
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=73&lang=geo
mailto:akhaltsikhe@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=76&lang=geo
mailto:zestaponi@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=79&lang=geo
mailto:kutaisi@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=82&lang=geo
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მობ: +995(595)901702 

ელ-ფოსტა: zugdidi@legalaid.ge  

 

სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: ნათია ბოჯგუა 

მის: ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №37 

ტელ: +995(493)243332 

მობ: +995(595)901703 

ელ-ფოსტა: poti@legalaid.ge  

 

აჭარის იურიდიული დახმარების ბიურო 

ბიუროს უფროსი: იამზე ზანდარაძე 

მის: ბათუმი, წერეთლის შესახვევი №6 

ტელ: +995(422) 242449 

მობ: +995(595) 901701 

ელ-ფოსტა: batumi@legalaid.ge  

 

ოზურგეთის საკონსულტაციო ცენტრი 

კონსულტანტი: იამზე მემარნიშვილი 

მის: ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1, მე-3 სართ. 

ტელ: +995(496)275992 

მობ: +995(595)308850 

ელ-ფოსტა: ozurgeti@legalaid.ge   

 

ამბროლაურის საკონსულტაციო ცენტრი 

კონსულტანტი: თეა ჩიკვაიძე 

მის: ამბროლაური, აღმაშენებლის ქ. №24 

მობ: +995(595) 308847 

ელ-ფოსტა: ambrolauri@legalaid.ge  

 

ახალქალაქის საკონსულტაციო ცენტრი 

კონსულტანტი: ვასილ ბალახაძე 

მის: ახალქალაქი, თამარ მეფის №44 

მობ: +995(591)996597 

ელ-ფოსტა: akhalkalaki@legalaid.ge  

 

წალკის საკონსულტაციო ცენტრი 

კონსულტანტი: დავით გოგიჩაიშვილი 

მის: წალკა, არისტოტელეს №22 

მობ: +995(591)996597 

ელ-ფოსტა: tsalka@legalaid.ge  

 

 

საკონსულტაციო თემები: სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის 

სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, კანონმდებლობა 

 

კონსულტაციის სუბიექტები: ფიზიკური პირები, იურიდიული პირები 

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი: სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე - სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის 

შევსებაში დახმარება/კონსულტირება 

სისხლის სამართლის საქმეებზე - სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით 

mailto:zugdidi@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=85&lang=geo
mailto:poti@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=88&lang=geo
mailto:batumi@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=94&lang=geo
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=94&lang=geo
mailto:ozurgeti@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=97&lang=geo
mailto:ambrolauri@legalaid.ge
mailto:akhalkalaki@legalaid.ge
mailto:tsalka@legalaid.ge
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=367&lang=geo
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უზრუნველყოფაც თუ  

 მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველ ფენას და რეიტინგში აქვს 70.000 

(სამოცდაათი ათას) ქულაზე ნაკლები 

 მიეკუთვნება კანონით გათვალისწინებულ სავალდებულო დაცვის 

შემთხვევებს 

 

 

 

 
 

2. თბილისელების ადვოკატი 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას VIკვ. კორპ. 12, ბინა 1 

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 18 

ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 72 

ქ. თბილისი, პეკინის გამზ. 4 

ქ. თბილისი, პეტრიწის ქ. 10 

ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 41 

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის პლ. Vმ/რ კორპ. 1, სად. I 

ქ. თბილისი, ვაზისუბანის IIIმ/რ, II კვ. კორპ. 16 

ქ. თბილისი, ბ. ხმელინცკის ქ. 153 

ქ. თბილისი, ორთაჭალის ქ. 4 

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის შეს. კორპ. 10 

ქ. თბილისი, ვარკეთილი, კალაუბნის 16 

ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, II მ/რ, კორპ. 30 

ქ. თბილისი, ორხევი, მუხაძის ქ. 6 

ქ. თბილისი, ლილო, ფრანგულიანის 19 

ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ. 29 

ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 18 

ქ. თბილისი, მირცხულავა ქ. 3ა 

ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის 61 

ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ. 5 

ქ. თბილისი, ფიროსმანის ქ. 23 

ქ. თბილისი, პაიჭაძის ქ. I 

ქ. თბილისი, წყნეთი, სტალინის ქ. 70 

ქ. თბილისი, თემქა, X კვ. კორპ. 27 

ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. 72 

ქ. თბილისი, ც. დადიანის 150 

ქ. თბილისი, ც. დადიანის 34, კორპ. 2 

ქ. თბილისი, ავჭალა, ლიბანის ქ. 1 

ქ. თბილისი, გლდანის IV მ/რ კორპ. 109 (კომისარიატის შენობა) 

ქ. თბილისი, გლდანის III მ/რ კორპ. 

ქ. თბილისი, მუხიანის IVა მ/რ, კორპ. 9 

ტელ.:   (995 32) 72-22-22 

ფაქსი:   

ვებ-გვერდი:   www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032 

ელ. ფოსტა:   

მიღების დრო: 10:00 – 17:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები: არ გააჩნია 

 

http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032
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საკონსულტაციო თემები: ადმინისტრაციული სამართალი 

სამოქალქო სამართალი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური. სატელეფონო 

 

მომსახურების ტიპი:  სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერაში დახმარება 

 სასამართლო პროცესზე დაცით/ადვოკატით უზრუნველყოფა მხოლოდ 

ადმინისტრაციულ საქმეებზე და მხოლოდ კონკრეტული საქმიდან 

გამომდინარე  

 

 

 

 
 

3. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0102,  უზნაძის ქ.#101 

ტელ.:  (995 32) 299-50-76 

ფაქსი:  (995 32) 292-32-11 

ვებ-გვერდი:   www.gyla.ge 

ელ. ფოსტა: gyla@gyla.ge  

მიღების დრო: 11:00 - 17:00 სთ. (შესვენება 14:00-15:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები: ქუთაისი 

მის: მ. კოსტავას N:11 

ტელ: (8 431 ) 24 11 92 

ფაქსი: (8 431) 21-45-85 

ელ-ფოსტა: kutaisi@gyla.ge 

 

ბათუმი  

მის: გორგასლის ქ. N:89 

ტელ: (8 422) 276668 

ფაქსი: (8 422) 22-29-50 

ელ-ფოსტა: batumi@gyla.ge 

 

რუსთავი  

მის: კოსტავას 15 ა/5  

ტელ: (8 341)  255337  

 ფაქსი: (8 341)240566; 

ელ-ფოსტა: rustavi@gyla.ge 

 

 თელავი 

მის: ბარნოვის ქ. N:10 

ტელ: (8 350) 27 13 71  

ფაქსი: (8 350) 27 13 71 

ელ-ფოსტა: telavi@gyla.ge 

 

გორი 

მის: სტალინის ქ. #19, ბინა 1  

http://www.gyla.ge/
mailto:gyla@gyla.ge
mailto:kutaisi@gyla.ge
mailto:batumi@gyla.ge
mailto:rustavi@gyla.ge
mailto:telavi@gyla.ge
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ტელ: (8 370) 27 -26-46 

 ფაქსი: (8 370) 27 -26-46 

ელ-ფოსტა: gori@gyla.ge 

 

 ოზურგეთი   

მის: გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. N:25/10  

ტელ: (8 496) 27 31 38 

 ფაქსი: (8 496) 27 31 38 

ელ-ფოსტა: ozurgeti@gyla.ge 

 

დუშეთი 

მის: რუსთაველის ქ. N:29, 1810 

ტელ: (8 346) 22 15 54. 

ფაქსი  (8346) 22-15-53;   

ელ-ფოსტა: dusheti@gyla.ge  

 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 

 

მომსახურების ტიპი სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერა, კონსულტაცია; 

სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით უზრუნველყოფა (კონკრეტული 

საქმიდან გამომდინარე ორგანიზაცია თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას მის 

მიერვე დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, უნდა გასწიოს თუ არა 

სასამართლოს ეტაპზე მომსახურება) 

 

 

 

 
 

4. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0108, შევჩენკოს ქუჩა 12, მე-5 სართული 

ტელ.:  (995 32) 299-88-56 

(995 32) 293-28-59 

ფაქსი:  (995 32) 93-28-59  

ვებ-გვერდი:   www.article42.ge  

ელ. ფოსტა: office@article42.ge  

მიღების დრო: 10:30 - 18:00 სთ. 

სამშაბათი, ხუთშაბათი 

 

ფილიალები: არ გააჩნია 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი  

 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო, ინდივიდუალური 

 

mailto:gori@gyla.ge
mailto:ozurgeti@gyla.ge
mailto:dusheti@gyla.ge
http://www.article42.ge/
mailto:office@article42.ge
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მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 

 

 

 

 

5. კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0160, ალ. ყაზბეგის 3ა, II სადარბაზო, IV სართული, 

ბინა 22 

ტელ.:  (995 32) 2376950 

(995 32) 2384648  

ფაქსი:  (995 32) 2384650 

ვებ-გვერდი:   http://www.hridc.org/ 

ელ. ფოსტა:  hridc@hridc.org 

მიღების დრო: 10:00 - 18:00 სთ. (შესვენება 13:00-14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები: ბათუმი 

მის: 26 მაისის ქუჩა, #34, ბ.9 

ტელ: 888 (222) 7 54 06 

ფაქსი: 888 (222) 7 54 06 

ელ-ფოსტა: batumi@hridc.org   

 

გურჯაანი 

მის: ნონეშვილის ქ.#14, მე-3 სართ. 

ტელ: 8(253) 2 22 22/ 50 70 

ფაქსი: 8(253) 2 22 22/ 50 70 

ელ-ფოსტა: gurjaani@hridc.org  

 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი  

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 

 

 

 

 
 

6. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0171, 26 მაისის მოედანი2, V სართული 

ტელ.:  (995 32) 236-56-75  

ფაქსი:  (995 32) 2941605 

ვებ-გვერდი:   www.civilin.org  

ელ. ფოსტა:  adm@civilin.org  

http://www.hridc.org/
mailto:hridc@hridc.org
mailto:batumi@hridc.org
mailto:gurjaani@hridc.org
http://www.civilin.org/
mailto:adm@civilin.org
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მიღების დრო: 10:00 – 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები: ამ მიმართულებით არ აწარმოებენ საქმიანობას აღნიშნული ორგანიზაციის 

ფილიალები 

 

საკონსულტაციო თემები: კონსულტირება წარმოებს ყველა საკითხზე, რაც უკავშირდება არასამეწარმეო 

იურიდიული პირის რეგისტრაციას  

სისხლის სამართლის სფეროში არ ხდება კონსულტირება 

 

კონსულტაციის ადრესატები: არასამეწარმეო იურიდიული პირები 

პირები, რომლებსაც სურთ არასამეწარმეო იურიდიული პირის დაფუძნება 

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური; სატელეფონო; ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 

 

 

 

 
 

7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. 3ა., მე-2 სად., მე-4 სართ., 

ბინა 22 

ტელ.:  (995 32) 237-69-50; (995 32) 2454533; (995 32) 2384648; (995 32) 

2148094 

ფაქსი:  (995 32) 38-46-50 

ვებ-გვერდი:   http://www.hridc.org/ 

ელ. ფოსტა:  hridc@hridc.org   

მიღების დრო: 10:00 - 18:00 სთ. (შესვენება 13:00-14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები: ზუგდიდი 

მის: კ. გამსახურდიას ქ. N:38 

ტელ.: 8 (415) 25-37-68 

 

გურჯაანი 

 მის: ნონეშვილის ქუჩა 14, III  სართული 

ტელ.: 8 (353) 22-22-11;  8 (353) 22-50-70 

 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო; ინდივიდუალური 

 

მომსახურების ტიპი:  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე 

სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის შედგენა და კონსულტირება; 

 კონკრეტული საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შესაძლებელია 

სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით უზრუნველყოფაც. 

mailto:hridc@hridc.org
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8. მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0160, პეკინის გამზირი № 27, მე-5 სართული 

ტელ.:  (995 32) 220-62-07 

ფაქსი:  (995 32) 237-60-88 

ვებ-გვერდი:    www.aplr.org/?lang=geo    

ელ. ფოსტა:  office@aplr.org  

მიღების დრო: 09:00 – 18:00 სთ. 

ხუთშაბათი, პარასკევი 

 

ფილიალები/წარმომადგენლები: ქუთაისი  

შანიძის აღმართი, 1-ლი შესახვევი  № 1 

ტელ/ფაქსი: (8 431) 24 14 60 

ელ.ფოსტა: kutaisi@aplr.org  

 

ბათუმი  

გამსახურდიას გამზირი № 6 

ტელ/ფაქსი: (8 422) 27 13 89 

ელ.ფოსტა: batumi@aplr.org  

 

მარნეული 

გიორგაძის ქ.  № 1 

ტელ/ფაქსი: (8 357) 22 42 23 

ელ.ფოსტა: marneuli@aplr.org  

 

ახალციხე  

ვახტანგ გზირიშვილი 

ტელ/ფაქსი: (8 365) 22 12 23 

ელ.ფოსტა: akhaltsikhe@aplr.org  

 

თელავი 

სოსო სულაშვილი 

ტელ: 595 22 04 22 

 

 

საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები დაკავშირებული 

უძრავი ქონების საკუთრებასთან. 

არ ხდება კონსულტირება სისხლის სამართლის სფეროში. 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონი 

 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 

 

 

 

http://www.aplr.org/?lang=geo
mailto:office@aplr.org
mailto:kutaisi@aplr.org
mailto:batumi@aplr.org
mailto:marneuli@aplr.org
mailto:akhaltsikhe@aplr.org
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9. რადიო იმედი FM 105.9 -  გადაცემა ,,კანონი” 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ. 5 

ტელ.:  (995 32) 33-10-59 

ფაქსი:   

ვებ-გვერდი:   www.radio-imedi.ge 

ელ. ფოსტა:  kanoni@radio-imedi.ge 

მიღების დრო: 13:00  - 13:30 სთ. 

ოთხშაბათი 

 

ფილიალები: არ გააჩნია 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო, რადიო გადაცემა ,,კანონი” 

 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 

 

 

 

 
 

 

10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

უკან დაბრუნება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი:  

ტელ.:  (995 32) 2 25 15 27 (შიდა ნომერი 1) 

ფაქსი:   

ვებ-გვერდი:  http://www.napr.gov.ge/index.php?m=157 

ელ. ფოსტა:   

მიღების დრო:  

 

საკონსულტაციო თემები: უძრავი ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხები. 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო 

 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 

http://www.radio-imedi.ge/
http://radio-imedi.ge/kanoni@radio-imedi.ge
http://www.napr.gov.ge/index.php?m=157

