დასახელება

სახელი
(ინგლისურად)

სერვის პროვაიდერი

ს აქორგგაზის ბუნებრივი
აირ ი
გაერთიანებული წყლის
გადასახადი

SAQORGGAS Natural
Gas

საქორგგაზი

UnitedWater Water Fee

საქ.-ს გაერთიანებული
წყალმომარაგება

ბათუმის წყლის
გადასახადი
ენ ერგო-პროს აჭარის
დასუფთავების გადასახადი
დასუფთავების გადასახადი
(ბორჯომი)
დასუფთავების გადასახადი
(გორი)

BATUMISTSKALI Water

ბათუმის წყალი

ENERGO-PRO ADJARA
Cleaning Payment

ენერგო-პრო ჯორჯიას
დასუფთავების სამსახური
Cleaning payment
ბორჯომის დასუფთავების
(Borjomi)
სამსახური
Cleaning Payment (Gori) გორის მუნიციპალიტეტის
დასუფთავება

რეგიონები
ადიგენი; ასპინძა; ახალქალაქი; ახალციხე;
ნინოწმინდა;
ამბროლაური; ასპინძა; ახალქალაქი;
ახალციხე; ახმეტა; ბათუმი; ბაღდათი;
ბოლნისი; ბორჯომი; გორი; გურჯაანი;
დედოფლისწყარო; დმანისი; დუშეთი; ვანი;
ზესტაფონი; ზუგდიდი; თეთრიწყარო;
თელავი; თერჯოლა; თიანეთი; კასპი;
ლაგოდეხი; ლანჩხუთი; მარნეული;
მარტვილი; ნინოწმინდა; ოზურგეთი;
საგარეჯო; სამტრედია; საჩხერე; სენაკი;
სიღნაღი; სტეფანწმინდა; ტყიბული; ფოთი;
ქარელი; ქედა; ქობულეთი; ქუთაისი;
ყვარელი; შუახევი; ჩოხატაური; ჩხოროწყუ;
ცაგერი; წალენჯიხა; წალკა; წყალტუბო;
ჭიათურა; ხარაგაული; ხაშური; ხობი; ხონი;
ხულო; აბაშა; ადიგენი;
ბათუმი;
ბათუმი; ქობულეთი;
ბორჯომი;
გორი;

უს ადენო ინტერნეტი (მმ
ნ ეთვორქს)
ს რული პაკეტი
(გლობალკომი)
დამატებითი პაკეტი
(გლობალკომი)
ს ილქტივი (ტელევიზია)

WiFi (MMNET)

მმ ნეთვორქს

გორი;

Full package
(Globalcom)

გლობალკომი

გორი;

Additional package
(Globalcom)

გლობალკომი

გორი;

SILK_TV

სილქნეტი

გურჯაანი; ვანი; ზესტაფონი; ზუგდიდი;
თელავი; თბილისი; აბაშა; ახალციხე;
ბათუმი; ბორჯომი; გარდაბანი; გორი;
თერჯოლა; კასპი; ლანჩხუთი; ოზურგეთი;
რუსთავი; სამტრედია; სენაკი; ფოთი; ქედა;
ქობულეთი; ქუთაისი; შუახევი; წყალტუბო;
ხარაგაული; ხაშური; ხულო;

ს ოკარის ბუნებრივი აირი

SOCAR Natural gas

სოკარ გაზი

დმანისი; დუშეთი; ვანი; ზესტაფონი;
ზუგდიდი; თეთრიწყარო; თერჯოლა; კასპი;
ლაგოდეხი; ლანჩხუთი; მარნეული;
მარტვილი; მცხეთა; ოზურგეთი; რუსთავი;
საგარეჯო; სამტრედია; საჩხერე; სენაკი;
სიღნაღი; სტეფანწმინდა; ტყიბული; ფოთი;
ქარელი; ქობულეთი; ქუთაისი; ყვარელი;
ჩოხატაური; ჩხოროწყუ; წალენჯიხა;
წყალტუბო; ჭიათურა; ხარაგაული; ხაშური;
ხობი; თბილისი; აბაშა; ახმეტა;
დედოფლისწყარო; ბათუმი; ბაღდათი;
ბოლნისი; ბორჯომი; გარდაბანი; გორი;
გურჯაანი;

დასუფთავების გადასახადი
(დუშეთი)
ენ ერგო-პროს ზუგდიდის
დასუფთავების გადასახადი

Cleaning payment
(Dusheti)

დუშეთის დასუფთავების
სამსახური
ენერგო-პრო ჯორჯიას
დასუფთავების სამსახური

დუშეთი;

ENERGO-PRO Ozurgeti
Cleaning Payment

ზუგდიდი;

დიდი დიღომის ბუნებრივი
აირ ი
მ უხიანგაზის ბუნებრივი
აირ ი
გაზის აღდგენა
(მ უხიანგაზი)
გახარჯული გაზის სხვაობა
(მ უხიანგაზი)
ენ ერგო-პროს თბილისის
დასუფთავების გადასახადი
ვარ კეთილაირის ბუნებრივი
აირ ი
თ ელასის ელ. ენერგია
ლისი დეველოპმენტის
კომუნალური გადასახადი
დასუფთავების გადასახადი

DIDI DIGOMI Natural
Gas

დიდი დიღომი

თბილისი;

MUKHIANGAS Natural
gas

ენერგოკავშირი
(მუხიანგაზი)
ენერგოკავშირი
(მუხიანგაზი)
ენერგოკავშირი
(მუხიანგაზი)
ენერგო-პრო ჯორჯიას
დასუფთავების სამსახური
ვარკეთილაირი

თბილისი;

Telasi Electricity
LISI DEVELOPMENT
Utility Payment

თელასი
ლისი დეველოპმენტი

თბილისი;
თბილისი;

Cleaning Payment

თბილისი;

ჩ ირაღდანის ბუნებრივი
აირ ი
ყაზტრანსგაზის ბუნებრივი
აირ ი
ბუნებრივი აირი (ყამარი მ )
ტექნიკური მომსახურება
(ყამარი მ)
წყლის გადასახადი (GWP)

CHIRAGDANI Natural
gas

მუნიციპალური
დასუფთავების სამსახური
(თბილისი)
სოფელი დიღმის გაზი
(ჩირაღდანი)
ყაზტრანსგაზ-თბილისი

Natural gas (KAMARI M)
Technical service
(KAMARI M)

ყამარი მ
ყამარი მ

თბილისი;
თბილისი;

Water (GWP)

ჯორჯიან უოთერ ენდ
ფაუერი
ჯორჯიან უოთერ ენდ
ფაუერი

თბილისი;

Restoration fee
(MUKHIANGAS)
Difference of used gas
(MUKHIANGAS)
ENERGO-PRO Tbilisi
Cleaning Payment
VARKETILAIR Natural
gas

KAZTRANSGAZ Natural
Gas

მ იერთების საფასური (GWP) Connection fee (GWP)

თბილისი;
თბილისი;
თბილისი;
თბილისი;

თბილისი;
თბილისი;

თბილისი;

ტელეფონით გადახდა (ტვ
ს არფი)
კოდით გადახდა (ტვ სარფი)
მ ე-VII არხის სააბანენტო
ახტელის ტელ/ინტერნეტი
GPhone (ჯეონეთი)
გლობალ ერთი (10-18)

Pay by Phone (TV SARFI)

ტვ სარფი

თბილისი;

Pay by Code (TV SARFI)
Channel 7 Service fee
Akhteli Tel&Internet
GPhone
Communication Service
(10-18)

ტვ სარფი
VII არხი
ახტელი
ჯეონეთი
გლობალ ერთი

თბილისი;
თბილისი;
თბილისი;
თბილისი;
თბილისი;

კატევე 1 ს აკაბელო
ტელევიზია
ინ ტერნეტ მომსახურება
(ს ქაი სერვისი)
ინ ტერნეტ მომსახურება
(ს ქაი ტელეკომ)
ს ილქინტერნეტი (ოპტიკურბოჭკოვანი)

CTV1 Cable TV

კატევე 1

თბილისი;

ს ილქნეტის
ს ახლის/უკაბელო ტელ/DSL

Internet fee (Skyservice) სქაი სერვისი

თბილისი;

Internet fee
(Skytelecom)

სქაი ტელეკომ

თბილისი;

SILKINTERNET (Optical)

სილქნეტი

თბილისი; აბაშა; ახალციხე; ბათუმი;
ბორჯომი; გარდაბანი; გორი; გურჯაანი;
ვანი; ზესტაფონი; ზუგდიდი; თელავი;
თერჯოლა; კასპი; ლანჩხუთი; ოზურგეთი;
რუსთავი; სამტრედია; სენაკი; ფოთი; ქედა;
ქობულეთი; ქუთაისი; შუახევი; წყალტუბო;
ხარაგაული; ხაშური; ხულო;

Silknet Fixed/CDMA
phone/DSL

სილქნეტი

თბილისი; ახალციხე; აბაშა; ქობულეთი;
ქუთაისი; შუახევი; წყალტუბო; ხარაგაული;
ხაშური; ხულო; რუსთავი; სამტრედია;
სენაკი; ფოთი; ქედა; ბათუმი; ბორჯომი;
გარდაბანი; გორი; გურჯაანი; ვანი;
ზესტაფონი; ზუგდიდი; თელავი;
თერჯოლა; კასპი; ლანჩხუთი; ოზურგეთი;

ენ ერგო-პროს ელ. ენერგია

ENERGO_PRO Electricity ენერგო-პრო ჯორჯია

თბილისი; გორი; გურჯაანი;
დედოფლისწყარო; დმანისი; აბაშა;
ადიგენი; ამბროლაური; ასპინძა;
ახალქალაქი; ახალციხე; ახმეტა; ბათუმი;
ბაღდათი; ბოლნისი; ბორჯომი; გარდაბანი;
დუშეთი; ვანი; ზესტაფონი; ზუგდიდი;
თეთრიწყარო; თელავი; თერჯოლა;
თიანეთი; კასპი; ლაგოდეხი; ლანჩხუთი;
მარნეული; მარტვილი; მცხეთა;
ნინოწმინდა; ოზურგეთი; რუსთავი;
საგარეჯო; სამტრედია; საჩხერე; სენაკი;
სიღნაღი; სტეფანწმინდა; ტყიბული; ფოთი;
ქარელი; ქედა; ქობულეთი; ქუთაისი;
ყვარელი; შუახევი; ჩოხატაური; ჩხოროწყუ;
ცაგერი; წალენჯიხა; წალკა; წყალტუბო;
ჭიათურა; ხარაგაული; ხაშური; ხობი; ხონი;
ხულო;

ახალი ქსელების
ტელ/ინტერნეტი

Akhali Kselebi
Tel&Internet

ახალი ქსელები

თ ელავგაზის ბუნებრივი
აირ ი
დასუფთავების გადასახადი
(კას პი)
ს ილქნეტი (პირადი
ან გარიშით გადახდა)

TELAVGAS Natural gas

თელავგაზი

თბილისი; მარტვილი; სამტრედია; ფოთი;
ქუთაისი; ზესტაფონი; ზუგდიდი;
თერჯოლა;
თელავი;

Cleaning payment
(Kaspi)

კასპის დასუფთავების
სამსახური
სილქნეტი

SILKNET (payment with
customer ID)

კასპი;
კასპი; ლანჩხუთი; თელავი; თერჯოლა;
თბილისი; აბაშა; ახალციხე; ბათუმი;
ბორჯომი; გარდაბანი; გორი; გურჯაანი;
ვანი; ზესტაფონი; ზუგდიდი; ოზურგეთი;
რუსთავი; სამტრედია; სენაკი; ფოთი; ქედა;
ქობულეთი; ქუთაისი; შუახევი; წყალტუბო;
ხარაგაული; ხაშური; ხულო;

ბუნებრივი აირი (მამედ)
ინ ტერნეტ სერვისი (GeNet)
მ ცხეთის წყალის
გადასახადი
ბუნებრივი აირი (ეს ჯი გაზ
კომპანი)
ენ ერგო-პროს ოზურგეთის
დასუფთავების გადასახადი
რ უსთავის წყლის
გადასახადი
ტელ/ინტერნეტი (CGC)
კახეთის ტელევიზია

Natural Gas (Mamed)
Internet service(GeNet)
Mtskheta Water

მარნეულის გაზი (მამედ)
GeNet
მცხეთის წყალი

მარნეული;
მარნეული;
მცხეთა;

Natural Gas (SJGC)

ეს ჯი გაზ კომპანი

ნინოწმინდა;

ENERGO-PRO Zugdidi
Cleaning Payment

ოზურგეთი;

Rustavi Water Fee

ენერგო-პრო ჯორჯიას
დასუფთავების სამსახური
რუსთავის წყალი

Tel/Internet (CGC)
KAKHETI TV

სიჯისი
ტელევიზია კახეთი

ს აჩხერეგაზის ბუნებრივი
აირ ი
ს აჩხერეს წყლის
გადასახადი
ინ ტერნეტ მომსახურება
(ს მარტნეტი)
ბუნებრივი აირი
(ს ენაკიგაზი)
დასუფთავების გადასახადი
(ფ ოთი)
ქარელის დასუფთავების
გადასახადი
ქუთაისის დასუფთავების
გადასახადი
ენ ერგო პრო ჯორჯია
თ იბისი ბანკი (EN_TBCIB)

SachkhereGas Natural
Gas

საჩხერე გაზი

რუსთავი;
საგარეჯო; სიღნაღი; ყვარელი; ლაგოდეხი;
ახმეტა; გურჯაანი; დედოფლისწყარო;
თეთრიწყარო; თელავი;
საჩხერე;

SACHKHERE Water Fee

საჩხერის წყალკანალი

საჩხერე;

Internet fee (Smartnet)

სმარტნეტი

საჩხერე; ჭიათურა;

Natural Gas
(SENAKIGAS)

სენაკიგაზი

სენაკი;

Cleaning Payment (Poti)

რუსთავი;

ფოთის დასუფთავების
სამსახური
Kareli Cleaning Payment ქარელის დასუფთავება

ფოთი;

Kutaisi Cleaning
Payment

ქუთაისი;

Electricity(EN_TBCIB)

ქუთაისის დასუფთავების
სამსახური
ენერგო-პრო ჯორჯია

ქარელი;

ყველა

კავკასუს-ონლაინის 10-07
ინ ტერნეტი (მიკრონეტი)
გლობალTV
ინ ტერნეტ/ჰოსტინგ
(PROSERVICE)
ჰოსტინგი (SERVGE)

Caucasus Online 10-07
Internet (MICRONET)
GLOBAL TV
Internet/Hosting
(PROSERVICE)

კავკასუს-ონლაინი
მიკრონეტი
გლობალ TV
პროსერვისი

ყველა
ყველა
ყველა
ყველა

Hosting service
(SERVGE)

სერვ.ჯი

ყველა

EVDO
ჰოსტინგი (სერვისნეტ)
VOIP/2485XXX-2487XXX
(ს ერვისნეტ)

EVDO
HOSTING (SERVICENET)
VOIP/2485XXX-2487XXX
(SERVICENET)

მაგთი
სერვისნეტ
სერვისნეტ

ყველა
ყველა
ყველა

GNET-ოპტიკური
ინ ტერნეტი (სერვისნეტ)
DSL (ს ერვისნეტ)
869 (ს ერვისნეტ)
ს ილქნეტის უსადენო
ინ ტერნეტი
დილერთა ანგარიშის
შევსება (სილქნეტი)
უს ადენო ინტერნეტი
(მ აქსიმალი)
მ აგთისატი (სააბონენტო)
ქალაქის ტელეფონი
(CITYPHONE)
ინ ტერნეტ მომსახურება
(ნ ეტსითი)
ს ილქაფ (ვოიპი)
ს ილქნეტის 4G LTE
ს ახლისთვის
MYVIDEO-ს ბალანსის

GNET-optical internet
(SERVICENET)

სერვისნეტ

ყველა

DSL (SERVICENET)
869 (SERVICENET)
Silknet WiFi

სერვისნეტ
სერვისნეტ
სილქნეტი

ყველა
ყველა
ყველა

Refill dealer's account
(SILK_CARD)

სილქნეტი

ყველა

WiFi (Maximali)

მაქსიმალი

ყველა

Magtisat (subscription)
CITY PHONE
(GOSIM/GEOSIM)

მაგთი
GOSIM/GEOSIM

ყველა
ყველა

Internet service
(NETCITY)

ნეტსითი

ყველა

Silk_up (voip)
Silknet 4G LTE

სილქნეტი
სილქნეტი

ყველა
ყველა

MYVIDEO Balance refill

MYVIDEO

ყველა

შევსება
ინ ტერნეტ მომსახურება
(გრიინეტი)
მ აგთის DSL

Internet fee (GREENET)

გრიინეტი

Magti DSL

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

მ აგთის ოპტიკური
ინ ტერნეტი

Magti Fiber-optic
Internet

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

ჰოსტინგი (მაგთი)

Hosting (Magti)

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

მ აგთის VOIP

Magti VOIP

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

მ აგთის Canopy

Magti Canopy

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

მ აგთის FTTP

Magti FTTP

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

IPTV (მ აგთი)

IPTV (Magti)

მაგთი
ყველა
(ინტერნეტი/TV/ტელეფონი)

კოლოკაციის სერვისი
(კავკასუსი)
ს ააბონენტო გადასახადი
(TVMOBILE)
Digital TV ს ააბონენტო
გადასახადი

Collocation service
(Caucasus)

კავკასუს-ონლაინი

ყველა

Subscription fee
(TVMOBILE)

TVMOBILE

ყველა

Digital TV Subscription
fee

Digital TV

ყველა

ყველა

ჰოსტინგის საფასური
(ჯორჯიან ტელეკომი)
ს ატელეფონო გადასახადი
(ინ ექსფონი)
ბარათის ბალანსის შევსება
(ინ ექსფონი)
გადახდა ტელეფონის
ნ ომრით (09)
გადახდა პირადი ნომრით
(09)
ჰოსტინგის საფასური
(ჰოსტი.ჯი)
დასუფთავების გადასახადი
(ხაშური)

Hosting Fee (Georgian
Telecom)

ჯორჯიან ტელეკომი

ყველა

Phone fee (Inexphone)

ინექსფონი

ყველა

Card balance refill
(Inexphone)

ინექსფონი

ყველა

Payment by phone
number (09)

09

ყველა

Payment by personal
number (09)

09

ყველა

Hosting Fee (Host.ge)

ჰოსტი.ჯი

ყველა

Cleaning Payment
(KHASHURI)

ხაშურის მუნიციპალიტეტი ხაშური;

