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1. მოკლე მიმოხილვა
საანგარიშო

პერიოდში

ახალი

და

მიმდინარე

ამბების

ბლოკმა

გააგრძელა

პროექტის

მრავალფეროვანი საქართველო გაფართოება. მაუწყებლობა დაიწყო აზერბაიჯანულმა და
სომხურენოვანმა ონლაინ რადიო-ტელევიზიამ. შეირჩნენ და მომზადდნენ თანამშრომლები,
აშენდა და აღიჭურვა ახალი სტუდიები.
გასულ

კვარტალში

პირველმა

არხმა

დაიწყო

მსოფლიო

საფეხბურთო

ექსკლუზიური რეპორტაჟები. მსოფლიო ჩემპიონატი გაშუქდება

ჩემპიონატის

პირველი არხის

ყველა

პლატფორმით, მათ შორის მობილური აპლიკაციით.

საქართველოს რადიოს ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ყოველ ნახევარ საათში მაუწყებლობის
რეჟიმზე გადავიდა. გაიზარდა საინფორმაციო სამსახურის მაუწყებლობის დროც.
საანგარიშო პერიოდში აქცენტი გაკეთდა ექსკლუზიური და არამეინსტრიმული თემების ღრმა
გაშუქებაზე. ამავე დროს, გაშუქდა ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი,
ეკონომიკური და კულტურული მოვლენა. გაშუქებულ მოვლენებს შორის აღსაშნავია
სამთავრობო ცვლილებები, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის სასამართლო პროცესი და
მისი პოლიტიკური შედეგები, ღამის კლუბებში ჩატარებული ოპერაცია და საპროტესტო
გამოსვლები,

არჩილ

ტატუნაშვილის

საქმე,

დამოუკიდებლობის

100

წლის

იუბილე,

ხავერდოვანი რევოლუცია სომხეთში.
საანგარიშო პერიოდში გასული გადაცემების რაოდენობა ასე გამოიყურება:
 პირველი არხი

აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად - 41 გადაცემა
o კვირის ინტერვიუ - 10 გადაცემა
o ახალი კვირა - 13 გადაცემა
o 42° პარალელი - 13 გადაცემა
 რადიო პირველი არხი
o ღია სტუდია - 65 გადაცემა
o საღამოს პიკის საათი -63 გადაცემა
o ესტაფეტა - 60 გადაცემა
o ჩვენი საქართველო - 12 გადაცემა
o უფლება და თავისუფლება - 15 გადაცემა
2. ეკომეტრი - 12 გადაცემა
o

სიახლეები
2.1. მრავალფეროვანი საქართველო
1

მაუწყებელმა გააგრძელა მუშაობა იმ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც შემუშავდა
ეროვნული

და

რელიგიური

უმცირესობების

წარმომადგენლებთან

თანამშრომლობით.

საანგარიშო პერიოდში მაუწყებლობა დაიწყო აზერბაიჯანულმა და სომხურენოვანმა ონლაინ
რადიო-ტელევიზიამ.
აღნიშნული მედია-პროდუქციის ნახვა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე 1TV.GE.
არხებს ასევე გააჩნია საკუთარი გვერდი Facebook-ში.

პროექტის ფარგლებში შეირჩა და მომზადდა ახალი კადრები. აშენდა და აღიჭურვა ახალი
სტუდიები (პირველი კორპუსის პირველ სართულზე).
პროექტი მრავალფეროვანი საქართველო მიზნად ისახავს ეთნიკური უმცირესობებისთვის
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნვერლყოფას მათთვის გასაგებ ენაზე, ინტეგრაციის
პროცესის ხელშეწყობას, მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლებას და მრავალფეროვან
კულტურათა დიალოგის ხელშეწყობას.
პროექტი ითვალისწინებს:
 საინფორმაციო გამოშვება „მოამბის“ აზერბაიჯანულსა და სომხურ ენებზე მომზადებას;
 ინტერნეტ რადიო-ტელევიზიის 12 საათიან უწყვეტ ეთერს 1tv.ge-ზე;
 დოკუმენტური

მასალების

მომზადებას

საქართველოში

მცხოვრები

ეთნიკური

უმცირესობების შესახებ, მათივე ენაზე;
 გასართობი და შემეცნებითი გადაცემების მომზადებას, რომლებიც პირველი არხის
ეთერში ქართულ ენაზე გავა, ხოლო ვებ-გვერდზე განთავსდება ეთნიკური
უმცირესობების ენებზე.
პროექტის მრავალფეროვანი საქართველო ფარგლებში წინა საანგარიშო პერიოდში ამუშავდა

პირველი არხის ახალი შვიდენოვანი ვებ-გვერდი და ახალი ამბების შვიდენოვანი აპლიკაცია.

2.2. მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში
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საანგარიშო პერიოდში დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომლის ყველა შეხვედრის
რეპორტაჟი ექსკლუზიურად გადაიცემოდა პირველი და მეორე სატელევიზიო არხებით, ვებგვერდით და საქართველოს რადიოს ეთერით.
თამაშების გარდა, პირველი არხი გულშემატკივრებს ყოველდღიურად სთავაზობდა ორ 45
წუთიან გადაცემას და მატჩების მიმოხილვას.
მსოფლიო ჩემპიონატის გასაშუქებლად პირველი არხის ვებ-გვერდზე შეიქმნა ცალკე გვერდი.
ასევე შეიქმნა გვერდი მსოფლიო ჩემპიონატის LIVE FEED, რომელზეც მიმდინარეობდა
ტექსტური ონლაინრეპორტაჟები. ტექსტთან ერთად ონლაინ რეჟიმში იდებოდა საინტერესო
მომენტების ვიდეო და ფოტო მასალა.

მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სპეციალურად
შეიქმნა აპლიკაცია, რომელიც აუდიტორიას
მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებულ
ახალ
თამაშების

ამბებს,

ვიდეორეპორტაჟებს,

მიმოხლილვას

სტრატისტიკურ

და

მონაცემებს

განრიგს,
და

სხვა

საინტერესო ინფორმაცის სთავაზობს.
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2.3. რადიოს საინფორმაციო სამსახური
საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა ახალი ამბების ინტენსივობა და საინფორმაციო გამოშვება
ყოველ ნახევარ საათში გადის ეთერში. გაიზარდა საინფორმაციო სამსახურის მაუწყებლობის
დროც. ცვლილებების შედეგად საინფორმაციო გამოშვებები ეთერშია დილის 8 საათიდან ღამის
12 საათის ჩათვლით. ყოველ სრულ საათზე მოისმენთ 5-წუთიან გამოშვებებს, ნახევარსაათიანი
გამოშებების

ხანგრძლივობაა

1-3

წთ.

დღის

განმავლობაში

შემაჯამებელი

10-წუთიანი

გამოშვებები ეთერშია 12:00, 15:00, 18:00 და 21:00 საათებში.

3. გაშუქებული ექსკლუზიური და არამეინსტრიმული თემები
ახალი და მიმდინარე ამბების სატელევიზიო პროგრამები მოამბე 21:00 საათზე, აქტუალური

თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად, კვირის ინტერვიუ, ახალი კვირა და 42° პარალელი
გამოკვეთილად ორიენტირებულია ექსკლუზიური და არამეინსტრიმული თემების ღრმა
გაშუქებაზე.

საქართველოს რადიოს
ისეთ
გადაცემებში როგორებიცაა უფლება და თავისუფლება, ჩვენი საქართველო, ეკომეტრი, ღია
სტუდია, საღამოს პიკის საათი და სხვ.
არამეინსტრიმული

თემატიკა

ტრადიციულად

შუქდება

ამავე მიმართულებით მუშაობს ინტერნეტ პროექტი საინტერესო ადამიანები.
საანგარიშო პერიოდში ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის მიერ გაშუქებული ექსლკუზიური,
საგამოძიებო და არამეინსტრიმული თემების ნაწილის ჩამონათვალი იხილეთ დანართის სახით.

4. დამოუკიდებელი პროგრამები და მათი მწარმოებლები
ნამდვილი დრო (Настаяшее Время )- პირველი არხის ეთერში ორშაბათი – პარასკევი, 07:30-08:00.
ახალი ამბების რუსულენოვანი სატელევიზიო გადაცემა წარმოადგენს „რადიო თავისუფალი
ევროპა/რადიო

თავისუფლებისა”

და

„ამერიკის

ხმის”

ერთობლივ

პროექტს,

რომელიც

ხორციელდება საქართველოში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში
მოქმედ საზოგადოებრივ და კერძო მაუწყებლებთან თანამშრომლობით.
ვაშინგტონი დღეს - ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის მიერ მომზადებული ტელეპროგრამა
გადის პირველ არხზე ყოველ კვირა დღეს, 14:30-15:00 საათზე. ყოველკვირეული ანალიტიკური
ტელეპროგრამაში მოისმენთ ამერიკელი და ქართველი ექსპერტების ანალიზს მიმდინარე
პოლიტიკური

მოვლენების

შესახებ

და

გაეცნობით

ამერიკაში

მცხოვრები

ცნობილი

ქართველების ისტორიებს.
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ამერიკის ხმა - რადიო პირველი არხის ეთერში ყოველ დღე, 20:05-ზე ამერიკის ხმის ქართული
რედაქციის მიერ მომზადებული 15-წუთიანი საონფორმაციო გამოშვებებში მოისმენთ ამერიკასა
და საქართველოში მიმდინარე ამბებს, ექსპერტულ შეფასებებს და ინტერვიუებს.

ჯაზ ამერიკა - „ამერიკის ხმის“ ყოველკვირეული პროგრამა ჯაზზე. რას დევისის საავტორო
გადაცემა ჯაზის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პროგრამაა მსოფლიოში. „ჯაზ ამერიკა“
ინგლისურენოვანია რის გამოც ის რადიო პირველი არხის ეთერში გვიან ღამით გადაიცემა.

5. მოკლე მიმოხილვა

პირველი არხი ახალი სეზონიდან (10 სექტემბერი), იწყებს ახალ პროგრამას ნაშუადღევი.
შემენცებით-გასართობი გადაცემა ეთერში გავა ყოველ სამუშაო დღეს 12:30-15:00 საათებში.
პროგრამის შემოქმედებითი ჯგუფი უკვე მუშაობს პროგრამაზე. მზადაა გადაცემის შეფუთვა და
მზადდება დეკორაცია.
ახალი სეზონიდან ცვლილებები შევა საღამოს სატელევიზიო თოქ-შოუების ზოლსა და 21
საათიან მოამბეში.
ასევე მზადდება საქართველოს რადიოს ახალი პროგრამები. გარკვეული კორექტივები შევა
არსებულ რადიო პროგრამებშიც.
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მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი
2018 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში, მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკმა არაერთ
პროექტზე იმუშავა. მათგან განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო დოკუმენტური ფილმის
„ვიკინგები“ და პროექტ „მრავალფეროვანი საქართველოს“ პრეზენტაცია; დამოუკიდებლობის
100 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება რუსთაველის გამზირზე; ფეხბურთში მსოფლიო
ჩემპიონატის „fifa world cup 2018” წარმატებული სტარტი და საგანგებოდ შექმნილი სატელეფონო
აპლიკაციები „ 1TV World Cup” და „მარტივი ლოგიკა“.
აღსანიშნავია, რომ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლირებამ რადიკალურად შეცვალა
სარეიტინგო მაჩვენებლები. პირველი და მეორე კვარტლის მონაცემების შედარებითმა ანალიზმა
გვიჩვენა, რომ პირველი არხის საშუალო რეიტინგი გაიზარდა 68.97%-ით, არხის წილმა მოიმატა
95% - ით:
წარმოგიდგენთ მოკლე მიმოხილვას, მეორე კვარტლის განმავლობაში,
განხორციელებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სამუშაოს შესახებ:

o

ბლოკის

მიერ

ცვლილებები ბადეში

2018 წლის მეორე კვარტალში, პირველი არხის სატელევიზიო ბადეს შეემატა შემდეგი
გადაცემები:
 სპორტული თოქ-შოუ - ,,360 გრადუსი“ - ორშაბათი, 23:30 სთ. (გადაცემა ეთერში შევიდა
01.04 .2018 )
 ,,კაცები“ - ოთხშაბათი, 22:30 სთ. (გადაცემა ეთერში შევიდა 01.05 .2018 )
 ,,საქართველოს სახელით” - შაბათი-კვირა, 18:30 სთ. (გადაცემა ეთერში შევიდა
19.05.2018; შვიდი ეპიზოდი)
 „ევროვიზიის“ კონკურსის პირდაპირი ტრანსლაცია ლისაბონიდან 8, 10, 12 მაისს.
საქართველო წარადგინა ჯგუფმა „ირიაო“.
მომზადდა სამი დოკუმენტური ფილმი „ევროვიზიის“ კონკურსთან და
ჯგუფ „ირიაოსთან“ დაკავშირებით.
 დ/ფ ფილმი: ,,ვიკინგების უკანასკნელი ლაშქრობა” - ტელე-პრემიერა
(ფილმი ეთერში გავიდა 12.05.2018. 22:00 სთ-ზე.).
 ,,ეპოქის ფრაგმენტები” - ( ეთერში გავიდა 05.04. -დან, საპრემიერო ჩვენებები
ხუთშაბათობით 23:30სთ-ზე).

26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წელთან დაკავშირებით, პირველმა არხმა
იმუშავა საგანგებოდ მომზადებული პროგრამირებით. მაუწყებლობა მიმდინარეობდა
რუსთაველის გამზირზე გაშლილი პავილიონიდან, სადაც რამდენიმე გადაცემამ წარმოადგენდა
სპეციალურად ამ მნიშვნელოვანი თარიღისადმი მიძღვნილი პროგრამა.
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14 ივნისს დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში FIFA 2018 , რომელმაც მნიშვნელოვნად
შეცვალა პირველი არხის სამაუწყებლო ბადე. ჩემპიონატთან დაკავშირებით მომზადდა და
ეთერში ჩაეშვა სპეციალურად ამ ჩემპიონატისადმი მიძღვნილი საფეხბურთო გადაცემა. ყოველ
სათამაშო დღეს, ეთერში განთავსდა სპორტული ვიქტორინა-გათამაშება „ფეხბურთის ლოგიკა“
და გადაცემა „მოთელვა“.
o

მარკეტინგის სამსახური

მარკეტინგის

სამსახურის

მხარდაჭერით

განხორციელდა

26

მაისს,

საქართველოს

დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება რუსთაველზე. აღნიშნულ
ლოკაციაზე, გადაცემების („მარტივი ლოგიკა“, „ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი“,
„წიგნების თარო“) მონაწილეებისთვის დამზადდა სასაჩუქრე ატრიბუტიკა.
ასევე, განსაკუთრებულად დაიგეგმა და აღინიშნა რადიოს დაბადების დღე. ტრადიციულად,
გაშუქდა და დაიგეგმა მსოფლიო რბენა 2018-ში მაუწყებლის ჩართულობა.
წარმატებით დაიწყო და უხარვეზოდ მიმდინარეობს „fifa world cup 2018” ტრანსლირება პირველი
და მეორე არხებზე, რამაც უკვე მნიშვნელოვნად შეცვალა სარეიტინგო მაჩვენებლები.
მარკეტინგის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა პირველი არხის ახალი დოკუმენტური
ფილმის „ვიკინგების უკანასკნელი ლაშქრობა“ პრეზენტაცია, რომელზეც მოწვეული იყო 200 მდე სტუმარი.
ჩატარდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი პროექტის - „მრავალფეროვანი საქართველო“ პრეზენტაცია,

რომელსაც

დაესწრნენ

საქართველოში

აკრედიტებული

დიპლომატიური

კორპუსის წარმომადგენლები.
ასევე, მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდა მოქალაქეების მიერ გამოგზავნილი წერილების
დამუშავება და უკუკავშირის განხორციელება, მათთან საპასუხო კომუნიკაციის, შეხვედრისა და
გაშუქების გზით.
საერთაშორისო მიმართულებით ორგანიზება გაეწია მნიშვნელოვან შეხვედრებს, მიმდინარე
ღონისძიებების პარტნიორულ თუ ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას. მათ შორის, აღსანიშნავია,
რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მონაწილეობა მიიღო ევროპის მაუწყებელთა კავშირის
(EBU)

გენერალურ

ასამბლეაზე. ასევე,

EBU-ს

დელეგაცია

სამუშაო

ვიზიტით

ეწვია

საზოგადოებრივ მაუწყებელს.

o

კვლევისა და ანალიტიკის ჯგუფი

ყოველდღიურ რეჟიმში
მიმდინარეობს სატელევიზიო ბაზრის კვლევა. საზოგადოებრივი
მაუწყებლის და სხვა ტელეარხების გადაცემების მონიტორინგი და ანალიზი. მონიტორინგი
ხორციელდება

“people meters”-ების საშუალებით.

მონაცემების ჩატვირთვა და დამუშავება

მიმდინარეობს პროგრამა „Instar Analytics”-ს საშუალებით.
7

პირველი და მეორე კვარტლის სარეიტინგო მაჩვენებლების შედარებამ გვიჩვენა, რომ პირველი
არხის საშუალო რეიტინგი გაიზარდა 68.97%-ით; არხის წილმა მოიმატა 95% ით:
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კვლევისა და ანალიტიკის ჯგუფი აქტიურადაა ჩართული 2018 წლის სეზონის მექანიკური
პროდუქციის (მხ.ფილმები, ტელესერიალები, დოკ.სერიალები) შერჩევის პროცესში. პროცესი
გულისხმობს:

მსოფლიოს მსხვილი მწარმოებლების მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის

შესწავლას, განხილვას, შეფასებას და რეკომენდაციების შემუშავებას.
EBU-ს მოთხოვნის შესაბამისად (სამიზნე აუდიტორიების სარეიტინგო მაჩვენებლები: საშუალო
რეიტინგი, ბაზრის წილი, ერთწუთიანი და თხუთმეტწუთიანი მოცვა. სრული აუდიტორიის
ჩაშლა - დემოგრაფიულ ჭრილში) მომზადდა და გაიგზავნა 2017-2018 წლის ჩემპიონთა ლიგის
(15.08.2017-26.05.2018) ანგარიშები.
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და საინფორმაციო გადაცემების მონიტორინგის წარმოებისთვის
მომზადდა პროექტი, რომელიც გამოიყენება პირველი არხის და კონკურენტი არხების
გადაცემების შედარებითი ანალიზისთვის. მიღებული მასალა საშუალებას მოგვცემს გარკვეული
პერიოდულობით მომზადდეს ანგარიშები შიდა მოხმარებისთვის, აგრეთვე დამუშავდეს გარე
გამოყენებისათვის

-

არასამთავრობო

ორგანიზაციებისა

და

სხვა

დაინტერესებული

პირებისათვის. პროექტი დამუშავების სტადიაშია.
o სარეკლამო სამსახური
2018 წლის მეორე კვარტალში, მომსახურეობა გაეწიათ სოციალურ და კომერციულ რეკლამებს.
ამასთან, სატელევიზიო კომერციული რეკლამის საბარტერო მომსახურეობის ღირებულებამ
შეადგინა 223 493 ლარი და 35 თეთრი და 3 000 აშშ დოლარი დღგ-ს ჩათვლით. სატელევიზიო
კომერციული რეკლამის ღირებულებამ- 204 693 ლარი და 35 თეთრი და 635 682 აშშ დოლარი და
25 ცენტი დღგ-ს ჩათვლით.
დაწყებულია მუშაობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე, of prime -ში,
კომერციული რეკლამის ფასების შემუშავებასთან დაკავშირებით.
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იგეგმება 2018 წლის ახალი სეზონის და 2019 წლის სარეკლამო გაყიდვების სტანდარტების
შემუშავება.
აპრილი 2018
ბარტერი
თანხა აშშ დოლარში

დამკვეთი
შპს „სადისტრიბუციო კომპანია“
შპს „რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა“
სს „ბაგრატიონი-1882“
ააიპ „საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია“
შპს „ჯორჯიან ფიტნეს გრუპ“
ჯამი:

თანხა ლარში
7 141,86
430,12
5 000,00
10 5000,00
510,00
23 581,98

ტელე განთავსება
დამკვეთი
შპს „შანსი მენგა თრეიდ კომპანი“
შპს „ბესტჰაუსი“
შპს პრომედია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისის
ააიპ საზოგ. კომუნიკაციის განვით.
სააგენტო
საქ. განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ჯამი:

თანხა აშშ დოლარში
თანხა ლარში
9 900,00
14 426,25
6 762,50
2 595,60
2 185,20
2 710,80
31 088,75

7 491,60

მაისი 2018
ბარტერი
თანხა აშშ დოლარში

დამკვეთი
შპს „სადისტრიბუციო კომპანია“
შპს „რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა“
სს „ბაგრატიონი-1882“
ააიპ „საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია“
შპს „ჯორჯიან ფიტნეს გრუპ“
შპს „მეს“
აიპ „საქ. კალათბურთის ეროვნული
ფედერაცია
ჯამი:

თანხა ლარში
3 571,35
2 257,84
1 500,00
10 500,00
765,00
1 500,00

3 000,00
3 000,00

20 094,19
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ტელე განთავსება
დამკვეთი
შპს „შანსი მენგა თრეიდ კომპანი“
შპს „ბესტჰაუსი“
შპს პრომედია
შპს მარსი, შპს ტვ11
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისის
ააიპ საზოგ. კომუნიკაციის განვით.
სააგენტო
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ჯამი:

თანხა აშშ დოლარში
თანხა ლარში
3 712,50
6 501,00
6 325.00
10 500,00
1 926,00
1 227,60
3 898,80
27 038,50

7 052,40

ივნისი 2018

დამკვეთი
შპს „სადისტრიბუციო კომპანია“
შპს „რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა“
შპს „ომეგა“
ააიპ „საქართველოს ფეხბურთის
ფედერაცია“
ჯამი:

ბარტერი
თანხა აშშ დოლარში

თანხა ლარში
11 0 942,18
23 875,00
5 000,00
40 000,00
179 817,18

ტელე განთავსება
დამკვეთი
შპს „შანსი მეგა თრეიდ კომპანი“
შპს „ბესტჰაუსი“
შპს პრომედია
შპს მარსი, შპს ტვ11
სს „ლომისი“
შპს „ბეთერფლაი“
შპს „ედკორპორაცი“
შპს „ფორმულა პროესკო“
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისის
სსიპ აწარმოე საქართველოში
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
შპს „ომეგა“
შპს „ატა ჯგუფი“

თანხა აშშ დოლარში
თანხა ლარში
130 000,00
134 700,00
140 625,00
15 000,00
94 600,00
15 030,00
31 250,00
16 350,00
1 411,20
3 315,60
8 046,00
6 987,60
2 812,50
25 600,00
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შპს „პანორამა“
შპს „ბესტაუსი“
ჯამი:

577 555,00

127 647,50
14 328,95
190 149,35

o მივლინებები
o 2018 წლის აპრილი, მაისი, ივნისის თვეების განმავლობაში მომზადდა 298 სამივლინებო
განაცხადი, აქედან შესყიდული იქნა 73 ავიაბილეთი, 592 სასტუმრო ნომერი და 2
მატარებლის ბილეთი.

o

ვიზუალური გაფორმების ჯგუფი

საანგარიშო პერიოდში, ვიზუალური გაფორმების სამსახურმა იმუშავა უამრავ მიმდინარე თუ
ახალ პროექტზე. ყველა გადაცემისთვის,

მხატვრული და დოკუმენტური ფილმებისა და

სერიალებისთვის, ახალი პროექტებისა და ღონისძიებებისთვის, მათ შორის, დიდი სპორტული
ტრანსლაციებისთვის (მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში - fifa world cup 2018-ის,
კალათბურთის სუპერ ლიგის, ჩემპიონთა ლიგის, მინი ფეხბურთის ტურნირის, საქართველოს
ჩემპიონატის ფეხბურთში, 2019 წლის მსოფლიოს შესარჩევი ტურნირის ანონსირება) დამზადდა
პრომო და ანონსი.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრომოსა თუ ანონსის ტექსტი დაიწერა,

შემუშავდა

ონლაინ პლატფორმისთვის გადაცემების ბანერების დიზაინი

სხვადასხვა

სახის

გრაფიკული

სამუშაო

მიმდინარე

გადაცემებისა

და შესრულდა
თუ

დროებითი

პროექტებისთვის.

საერთო ჯამში დამზადდა :
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პროდუქტი
პრომო
ტიხარი
ანონსი
საეთერო ტიხარი
თიზერი
ლოგო
ქუდი

რაოდენობა
23
12
229
26
25
3
3

ჯგუფის მიერ მომზადებული ანონსები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:
https://1tv.ge/show/anonsebi/?tab=video&video_category=0

o

მზა პროდუქციის შესყიდვისა და თარგმნა-გახმოვანების სამსახური

მექანიკურ პროდუქციასთან დაკავშირებით, ახალ სეზონზე მაუწყებელი აგრძელებს იგივე
პოლიტიკას და მაყურებელს სთავაზობს ევროპულ და ამერიკულ მაღალი ხარისხის
მრავალფეროვან და სხვადასხვა ჟანრის როგორც მხატვრულ, ასევე დოკუმენტური სერიალს.
მზა პროდუქციის შერჩევისა და გახმოვანების სამსახურმა, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში,
კომპანია “Film Quest Entertainment”-სგან შეისყიდა დღის ეთერისთვის მხატვრული ფილმები და
დეტექტიური სერიალი „წმინდა ინგლისური მკვლელობა“, რომელიც განკუთვნილია შაბათკვირის ზოლისთვის. ასევე, კომპანია “PGS Entertainment”-სგან შეძენილი იქნა ანიმაციური
სერიალი „ელვინი და თახვები“, ხოლო კომპანია “Boomerang TV”-სგან - სერიალის „ძველი
ხიდის საიდუმლო“ ახალი მე-7-8-ე სეზონები.
შეირჩა
ARTE-ს ახალი დოკუმენტური ფილმები (მხატვრობა, ისტორია, კინო, მოდა,
ლიტერატურა) და გაფორმდა ხელშეკრულება. უახლოეს მომავალში დაიწყება ფილმების
მოწოდება.
დაიწყო მოლაპარაკება და მალე მოხდება შეთანხმება კომპანია Paramount Pictures-თან მსხვილი
პაკეტისთვის, რომელიც მოიცავს 200-მდე მხატვრულ და სრულმეტრაჟიან ანიმაციურ ფილმს.
ასევე, დაიწყო მოლაპარაკება კომპანია “Globo Comunicacao E Participacoes S.A.”-თან კიდევ ერთი
ახალი ბრაზილიური სერიალითვის და კომპანია RAI-სთან მხატვრული სერიალებისთვის.
გახმოვანების ჯგუფმა 2018 წლის მეორე კვარტალში გაახმოვანა მხატვრული, დოკუმენტური
ფილმები, მხატვრული სერიალები და ანიმაცია. უკვე საბოლოო სახით, ანუ მასტერინგის
ჩათვლით, თარგმნა-გახმოვანება-სუბტიტრების ჯგუფმა
შეადგინა 324 საათი. აპრილში
გახმოვანდა 108 სთ, მაისში 126 სთ, ივნისში - 90 საათი. პროდუქციის დიდი ნაწილი
გახმოვანებულია ორ ხმაში, მაგრამ მხატვრული ფილმების და ანიმაციის გარკვეული ნაწილი
გახმოვანდა სამ და ოთხ ხმაშიც კი. თუმცა, კვლავ არსებობს ტექნიკური სახის პრობლემები.
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მიმდინარე წლის აპრილის თვეში, სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს
სატელევიზიო ბაზრობა MIPTV 2018, ქალაქ კანში. ასევე, დაესწრნენ სკრინინგს MIPDRAMA და
კონფერენციას, სადაც განიხილებოდა ახალი ტენდენციები მსოფლიოს სატელევიზიო ბაზარზე.
ასევე, მონაწილეობა მიიღეს იტალიაში კომპანია RAI-ს სკრინინგზე, ივნისში, ქალაქ ბუდაპეშტში
ბაზრობაში NATPE 2018, სადაც შეხვედრები შედგა მწარმოებლებთან და დისტრიბუტორებთან.

o

რადიო

„რადიო პირველი არხის“ ბადე მომზადდა რადიომსმენელების მოთხოვნის და ქცევის
გათვალისწინებით, იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც გვიჩვენა 2016 წელს ჩატარებულმა
რაოდენობრივმა კვლევამ. კვლევის მონაცემებმა საშუალება მოგვცა განგვესაზღვრა დროის
ზოლები - სამიზნე ჯგუფების მიხედვით. ბადეში ასევე აისახა არსებული რეალობა ემპირიული
დაკვირვების საფუძველზე.
ახალი გადაცემები
საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა ახალი ამბების ინტენსივობა -

საინფორმაციო გამოშვება

ყოველ ნახევარ საათში გადის ეთერში. გაიზარდა საინფორმაციო სამსახურის მაუწყებლობის
დროც. ცვლილებების შედეგად საინფორმაციო გამოშვებები ეთერშია დილის 8 საათიდან ღამის
12 საათის ჩათვლით. ყოველ სრულ საათზე 5-წუთიანი გამოშვებები. დღის განმავლობაში
შემაჯამებელი 10-წუთიანი გამოშვებები ეთერშია 12:00, 15:00, 18:00 და 21:00 საათებზე.
ეთერში გავიდა ახალი ყოველდღიური პროგრამა სახლისკენ. შემეცნებით-გასართობი პროგრამა
ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 18:10-20:00 საათებში. მის ძირითად მიზნობრივ აუდიტორიას
წარმოადგენს სამსახურიდან სახლისკენ მიმავალი რადიომსმენელი. პროგრამა გაგაცნობთ დღის
მნიშვნელოვან მოვლენებს, ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ სიახლეებს, შემოგთავაზებთ
მუსიკას, რომელიც საინტერესო სტუმართან თუ ინფორმაციასთან ერთად შეგიმსუბუქებთ
დამღლელი სამუშაო დღის ბოლოს სახლისკენ მიმავალ საცობებიან გზას.

საქართველოს რადიომ
დაიწყო საგანმანათლებლო პროექტი
დამოუკიდებლობის 1028 დღე. პროექტი ეძღვნება დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლის
საანგარიშო

პერიოდში

იუბილეს. გადაცემის მიზანია, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის
ობიექტური წარმოჩენა, რა გზა გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე და
რა ვითარებაში დაიბადა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ყოველკვირეული
პროგრამის ქრონომეტრაჟია 25 წუთი.
საანგარიშო

პერიოდში

დაიწყო

საგანმანათლებლო

პროგრამა

საუკეთესო

წიგნები.

ყოველკვირეული გადაცემის მიზანია წიგნისა და წიგნიერების პოპულარიზაცია. მისი
ქრონომეტრაჟია 25 წუთი.
ცვლილებები შევიდა პროგრამის პიკის საათი ფორმატში, შეიცვლება მისი სტრუქტურა.
პროგრამა გამდიდრდა ახალი რუბრიკებით.
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ტექნიკური გადაიარაღება
საანგარიშო პერიოდში რადიო პირველმა არხმა განახლებული სტუდიიდან დაიწყო
მაუწყებლობა. საქართველოს რადიოსთვის უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტის შედეგად,
რადიოს სრულიად ახალი შესაძლებლობები გაუჩნდა.

ახალმა სასტუდიო მიკროფონებმა,

მოკროფონების პროცესორებმა, აუდიო მიქშერმა, პროფესიონალური ხმის ჩამწერებმა და
სტუდიის აკუსტიკურმა სისტემებმა ხმის ხარისხი თვისობრივად გააუმჯობესა. გარდა ამისა,
სტუდიის

ახალმა

ფუნქციურმა

კომპიუტერებმა და
საწარმოო ციკლი.

შესაძლებლობებმა,

სტუდიურმა

და

გარე

ჩაწერის

ეთერის ავტომატიზაციის სისტემებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეს

ონლაინ მედია

o

პირველმა არხმა მომხმარებელს შესთავაზა ახალი ამბების მობილური აპლიკაცია Android-ისა და
IOS პლატფორმაზე მომუშავე სმარტფონებისთვის. ასევე დაიგეგმა ფეხბურთში მსოფლიო
ჩემპიონატთან დაკავშირებით მობილური აპლიკაცია და ჩემპიონატის ინტერაქტიული ე.წ.
Predictor-ცხრილი.

საზოგადოებრივი

მაუწყებლის

ონლაინ

მედიის

ჯგუფი

აგრძელებს

ვებპლატფორმაზე - 1tv.ge მუშაობას. შვიდენოვან საინფორმაციო პლატფორმაზე კვლავ
გრძელდება როგორც მაუწყებლის ტელე და რადიოგადაცემების ატვირთვა, ასევე
დამოუკიდებელი ვებპროექტების. ვებპორტალი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის. ონლაინ
მომხმარებელთა რაოდენობა დინამიკურად ზრდადია ყველა პლატფორმაზე: მატება (წინა
კვარტალთან შედარებით): 42,64%
საიტის სტატისტიკა
II კვარტალი 2018

I კვარტალი 2018

IVკვარტალი 2017

ვიზიტი საიტზე - 6,861,046

ვიზიტი საიტზე - 4,809,898

ვიზიტი საიტზე - 4,712,631

უნიკალური მომხმარებელი

უნიკალური მომხმარებელი

უნიკალური მომხმარებელი

5,230,911

3,889,198

3,678,477

(საშუალოდ დღეში) - 57.483

(საშუალოდ დღეში) - 43.213

(საშუალოდ დღეში) - 39.983

საშუალოდ დღეში ვიზიტი:

საშუალოდ დღეში ვიზიტი:

საშუალოდ დღეში ვიზიტი:

76.000

53.443

51.225

მაქსიმალური მაჩვენებელი -

მაქსიმალური მაჩვენებელი

მაქსიმალური მაჩვენებელი

158,766

- 136,163

- 101,476

(19 ივნისი, 2018)

(16 მარტი, 2018)

(4 ქტომბერი, 2017)
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იუთუბის სტატისტიკა
II კვარტალი 2018

I კვარტალი 2018

IVკვარტალი 2017

ნახვა - 15.935.468

ნახვა - 15.049.132

ნახვა - 12.093.741

საშუალოდ დღეში ნახვა -

საშუალოდ დღეში ნახვა -

საშუალოდ დღეში ნახვა -

175.115

167.212

131.453

მაქსიმალური მაჩვენებელი -

მაქსიმალური მაჩვენებელი -

მაქსიმალური მაჩვენებელი

309,410

800,571

- 387.907

(13 მაისი, 2018)

(16 მარტი, 2018)

(5 დეკემბერი, 2017)

დღევანდელი მდგომარეობით,Youtube-არხების სტატისტიკით, პირველი არხი ლიდერია
ქართულ მედიაში.

ვიზიტები YouTube-არხებზე
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სპეციალურად პირველი არხის ფეისბუქპლატფორმისთვის მზადდება თემატურად
მრავალფეროვანი კონტენტი:
 2-3 წუთიანი "ფიჩერსები", რომლის მიზანი აუდიტორიაში საინტერესო პერსონის
წარდგენაა;
 რუბრიკა "მასტერკლასი", რომლის მიზანია, აუდიტორიისთვის საყვარელ ვებპროდუქტად იქცეს.
საინფორმაციო ტიპის ვიდეოების ნახვა 4-დან 20 ათასამდე მერყეობს, თემის აქტუალურობის
მიხედვით.

17

ფეისბუქ გვერდების ზოგადი სტატისტიკა 12/2015-06/2018

ტოპ10 პოსტი საიტზე
II კვარტალი

18

მომხმარებლის დემოგრაფია და ინტერესები

ვიზიტების გეოგრაფია

მოწყობილობები და წვდომის წყაროები

19

შემოსვლის წყაროები

o

სამომავლო გეგმები

დაწყებულია:
●

ახალ სატელევიზიო სეზონისთვის მზადება

●

ახალ რადიო სეზონისთვის მზადება

შემუშავების ეტაპზეა შემდეგი დოკუმენტები:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

საპროგრამო პოლიტიკა
გაყიდვების სტრატეგია
ბრენდ-ბუქი
კვლევა- მონიტორინგის პროექტი
აუდიტორიის პროფაილები
ტექნიკური გავრცელების გაიდი
2018-19 სატელევიზიო ბადე
მარკეტინგული კომუნიკაციის სტრატეგია

20

მედია წარმოების ბლოკის ანგარიში
1. ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები:

2018 წლის II კვარტლის მოცემულობით მედია წარმოების ბლოკი აწარმოებს:

13
3
35

5

ტელეპროექტი
დოკუმენტური სერიალი
დოკუმენტური ფილმი
რადიო პროექტი

2. მნიშვნელოვანი მოვლენები/სამუშაოები/ნაბიჯები/სიახლეები

დასრულდა კომპანია „Endemol” –ის გეიმშოუს „მარტივი ლოგიკა“ პირველი სეზონი. აღნიშნულ
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 42 გადაცემა. მასში მონაწილეობა მიიღო 214 ადამიანმა და
პროექტის ფარგლებში გათამაშდა 72 034 ლარი. გადაცემის პარალელურად შეიქმნა „მარტივი
ლოგიკის“ მობილური აპლიკაცია, რომელიც ძალიან მალე გახდა პოპულარული. დღეისათვის
მას უკვე 200 000 მოხმარებელი თამაშობს და რეგიონის მასშტაბით ის პირველ ადგილს იკვებს
თავსატეხების (ფაზლის) ტიპის მობილური თამაშების რეიტინგში, ხოლო მეორე ადგილს
ზოგადად ყველა მობილური თამაშის რეიტინგში. მობილური აპლიკაციის მეშვეობით
ხორციელდება ვიდეო რგოლების გაშვება, რომელთა ნახვაც თვის განმავლობაში 2 მილიონს
აჭრაბებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, აღნიშნული მობილური აპლიკაციის წარმატებამ თავად
გადაცემის პოპულარობა განაპირობა და სოციალურ მედიაში პირველი არხის პოზიციონირება
კიდევ უფრო გაამყარა.

დასრულდა ამერიკული კომპანია „Metro Goldwyn Mayer“ -ის პროექტი „ხარ თუ არა მეექვსე
კლასელზე
პროექტში

ჭკვიანი“. პირველი სეზონი. სეზონის ფარგლებში მომზადდა 36 გადაცემა .
მონაწილეობა მიიღო 43-მა მოწვეულმა სტუმარმა და 120 მეექვსეკლასელმა,
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რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქასთინგის მეშვეობით შეირჩა. პროექტის განმავლობაში
77500 ლარი გათამაშდა და მოგებული თანხით მონაწილეებმა საქართველოს 12 რეგიონის 42
სკოლას გადასცეს საჩუქრები: განახლდა ბიბლიოთეკები (1135 წიგნით); სპორტული ( 1314
სხვადასხვა სახეობის სპორტული ინვენტარით) და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების
კაბინეტები (2 მიკროსკოპით; ბიოლოგიისა და ქიმიის საცდელი ნივთიერებების ნაკრებით; 13
კომპიუტერი; 5 პროექტორი; 5 ხმის გამაძლიერებელი თავისივე მიკროფონებით).

ასევე

სპეციალური საჩუქრები გადაეცათ საბალეტო სკოლას; ნიჭიერთა ათწლედს; მუსიკალურ
სკოლებს და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების სკოლას.
პრიზების გადასაცემად სკოლებში თავად ცნობილი ადამიანები ჩადიოდნენ პროექტის
მონაწილე მეექვსეკლასებთან ერთად და მათთან შეხვედრა კიდევ უფრო სასიხარულო და
საინტერესო ფაქტი იყო სკოლის მოსწავლეებისათვის.

აღმასრულებელი

საბჭოს

გადაწყვეტილებით

სექტემბრიდან

ჩაეშვება

დილის

პროქტი,

რომელისც მედია წარმოების ბლოკი ძირითადად არსებული სტაფის ბაზაზე აწარმოებს. ამ
ეტაპზე მიმდინარეობს ბიუჯეტის დამტკიცების ეტაპი. დილის ეტერი საზმაუწყებლის ეთერში
10 სექტემბრიდან გავა.

ვებ პლატფორმაზე განსხვავეული ფორმატით მაუწყებლობა დაიწყო ვებ პროექტმა „რეალური
სივრცე“ - სოციალურ ქსელებში კვირაში ერთხელ გადის სპეციალურად ვებისთვის
მომზადებული 15 წუთიანი გადაცემა სრულიად განსხვავებულ სოციალურად მნიშვნელოვან
თემებზე. გადაცემის წამყვანია ჟურნალისტი სოსო კაციტაძე

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით

წინა საანგარიშო პერიოდში დეკლარირებული

ინიცირებული პროექტი „დიდების რანინა“ წლევანდელ სატელევიზიო სეზონზე აღარ
გაკეთდება. გადაწყდა, რომ გეგმიური ფინანსური რესურსი მოხმარდეს დილის და შუადღის
პროექტებს

და დიდების, ისევე როგორც პატარების

„რანინა“

მომზადდეს 2019 წლის

სატელევიზიო სეზონისთვის.

აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში

საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონათთან დაავშირებით

დაიგეგმა და ეთერში იმაუწყებლა 2 "პეც პროექტი.

პროექტი „ მოთელვა“ და „ ფეხბურთის

ლოგიკა“
„ ფეხბურთის ლოგიკა“ რეჟიმში

პირდაპირ

მომზადდება 24 სატელევიზიო პროექტი. ყოველდღიურ ეთერში

ეთერში

ტარდება

ვიქტორინა

და

ვიქტორინას

გამარჯებულები

დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა პრიზები. ყველა გამარჯვებულის სახელი და გვარი შევიდა

22

მონაცემთა ბაზაში და თითოეულ მათგანს მიეცა შანსი მოიგოს მთავარი პროზი: ავტომობილი
ან ტელევიზორი. პროექტი დასრულდა 15 ივლისს.
„მოთელვა“ - მომზადდა 24 სატელევიზიო პროექტი. ყოველდღიურ რეჟიმში პირდაპირ ეთერში
იუმორისტულ ჟანრში მიმდინარეობდა საფეხბურთო მიმოხილვა. პროექტი დასრულდა 15
ივლისს.

მომზადდა სატელევიზიო პროექტი „დოსიე“, რომლის ავტორი და წამყვანია პაატა ქურდაძე.
სატელევიზიო პროექტი გულისხმობს იმდაგვარ დოკუმენტური კინოფირების ჩვენებას,
რომლებსაც ჩვენი მაყურებელი ან საერთოდ არ იცნობს, ან, სამწუხაროდ, სათანადოდ ვერ
აფასებს მათ ღირსებებსა და მნიშვნელობას. პროექტი დამტკიცების ფაზაშია.

პროექტი “ხანმოკლე მეოცე საუკუნე“, რომელიც გასულ საუკუნეს ეძღვნებოდა, თავის ლოგიკურ
დასასრულს მიუახლოვდა და მაუწყებლობა დაასრულა.

„წიგნების თაროს“ ორგანიზებით ჩატარდა სოციალური კამპანია „ მოსწავლეების არჩევანი“
რომლის მეშვეობითაც გამოვლინდა მოსწავლეების საყვარელი 21-ე საუკუნის ქართული წიგნი;
„ხალხის რჩეული“. ჩატარადა
ლექციების ციკლი „წიგნებსა და ადამიანებზე“, რომლის
ფარგლებშიც გადაცემის შემოქმედებითი გუნდი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებს ესტუმრა
და წაიკითხა ლექციები მნიშველოვან და აქტუალურ თემებზე. გადაცემის პარალელურად
მიმდინარეობს ლიტერატურული კონკურსი, რომლის გამარჯვებული მოსწავლეები გადაცემის
ბონუს თამაშში მიიღებენ მონაწილეობას.

დასრულდა და ვებ პლატფორმაზე განთავსდა მათემატიკის ინტერნეტ გაკვეთილების კურსი
„ცვანციკას ონლაინ გავეთილები - მათემატიკა აბიტურიენტებისთვის“ . პროექტის ფარგლებში
ჩაიწერა 130 ვიდეო გაკვეთილი , რომლის მიზანიც გახლდათ მოზარდებს მათემატიკის სასკოლო
გამოცდის და ეროვნული გამოცდების უნარების მათემატიკური ნაწილის საკითხების
დაძლევაში დაეხმარებოდა. პროექტს აქვს აქტიური ფეისბუქ გვერდი სადაც ნებისმიერ
მსურველს შეუძლია, მიიღოს პასუხი კონკრეტულ გაკვეთილთან დაკავშირებით .

პროექტის „პირადი ექიმი“ ფარგლებში დაიგეგმა და განხორციელდა სოციალური კამპანია "პირადი ექიმის გუნდი" , რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანებს
ჯანსაღი ცხოვრების წესის და გადაცემის პრომოციისთვის.გადაცემამ შემოიკრიბა მოსწავლეები
(პირველი გიმნაზია, ევროპული სკოლა, ქართული და უცხოენოვანი კონტინგენტი); და
სტუდენტები

(დ.ტვილდიანის

სამედიცინო

უნივერსიტეტი,

ქართულ

ამერიკული

23

უნივერსიტეტი), რომელთათვისაც გადაცემის ავტორმა და წამყვანმა მარი მალაზონიამ ჩაატარა
საჯარო ლექციები.

განხორციელდა სერიული ტიპის დოკუმენტური ფილმის „მისი უდიდებულესობა კომისარი სტოქსი“ წარმოებაში ჩაშვება.

რადიოს გადაფორმატების პროექტის ფარგლებში განახლდა რადიო პირველი არხის საღამოს
ზოლი. ეთერში ჩაეშვა ახალი რადიო პროექტები.

რადიო პროექტი

„სახლისკენ“ ,

და

რადიოპროექტი „საუკეთესო წიგნები“. განახლდა დილის პიკის საათი.

4. ნაკლებ მნიშვნელოვანი, მაგრამ აღსანიშნავი (მიღწევებიც და ჩავარდნებიც).
 დოკუმენტური ფილმების ვებპორტფელის ფარგლებში სამივე ტალღაზე სულ შემოვიდა
37 პროექტი.
 დასრულდა აკა მორჩილაძის საავტორო დოკუმენტური ფილმი “იონას საქართველო“.
პროექტი მედია წარმოების ბლოკიდან გადავიდა მედია კომუნიაკციის ბლოკში საეთერო
ბადეში განსათავსებლად.
 დასრულდა სერიალის „ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე“ წარმოება. პროექტი მედია
წარმოების ბლოკიდან გადავიდა მედია კომუნიაკციის ბლოკში საეთერო ბადეში
განსათავსებლად.
 დასრულდა და ეთერში განთავსდა ტელე სპექტაკლი ´უკომენტაროდ“.

2. დინამიკა: მიმდინარე კვარტალში - ეტაპები/ქმედებები/ვადები)
პროექტი

პლატფორმა

სტატუსი

ვადა

აკუსტიკა
წიგნების თარო
ხარ თუ არა მეხუთე კლასელზე
ჭკვიანი?!
გურმანია
მარტივი ლოგიკა
რანინა პატარების
რანინა დიდების
რეალური სივრცე
პირადი ექიმი - მარი მალაზონია
ფერმა
ილუზიონი

ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი

მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა

On Air
On Air
On Air

ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ტელე პროექტი

მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
გადაიდო
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა

On Air
On Air
On Air
Oct-19
On Air
On Air
On Air
On Air
24

ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ
ხანმოკლე მეოცე საუკუნე
მათემატიკის გაკვეთილები
იონას საქართველო

უკომენტაროდ
სახლისკენ
მუსიკის გაკვეთილები

ტელე პროექტი
ტელე პროექტი
ვებ პროექტი
დოკუმენტური
სერიალი
დოკუმენტური
სერიალი
დოკუმენტური
სერიალი
დოკუმენტური
ფილმი
დოკუმენტური
ფილმი
დოკუმენტური
ფილმი
დოკუმენტური
ფილმი
დოკუმენტური
ფილმი
მხატვრული
სერიალი
ტელე სპექტაკლი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი

საუკეთესო წიგნები
თავისუფალი ლიტერატურა
კულტურული მემკვიდრეობა
ცხოვრება ხელოვნებაში
აკადემიური სივრცე
მუსიკა რადიო ერთზე
პუბლიცისტური მემკვიდრეობა
რადიობლოგერი
სიტყვა ქართული
სოფლის დილა
სტილი და იდეა
ფოლკლორი რადიო ერთზე
ჩვენი საგანძური
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები
კონსულტაცია რადიო 1 ზე
განსხვავებული აზრი
მიგრაციის მარშუტები
პიკის საათი
შაბათ კვირა რადიო ერთზე
ხაზის რადიო

რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი

სტოქსი
თბილისის გზაზე
წერილები მეგობრებს
ჯამბაზები
უშგული- ჩემი სამოთხე
თემურ ჩხეიძის შესახებ
გივი მარგველაშვილის შესახებ
ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე

მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
დასრულებული

On Air
On Air
On Air
Sep-18

წარმოების ფაზა

Jan-19

წარმოების ფაზა

Mar-19

დასრულებული

Jan-18

წარმოების ფაზა

Dec-18

წარმოების ფაზა

Dec-18

წარმოების ფაზა

2018

წარმოების ფაზა

2018

დასრულებული

2018

მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
წარმოების
შემდგომი ფაზა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა

On Air
On Air
Sep-18
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
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გალერეა რადიო
რადიოთეატრი
კულტურული მემკვიდრეობა ქართლის
ცხოვრება (რადიო)
იყო და არა იყო რა
დო რე მი
იგს ბოქსი
კოლექცია
მუსიკა ღამით
რა სურთ ქალებს
უცნობი მუსიკა რადიო
ორიენტირები
კინოფილმი უეკრანოდ
რადიოსერიალი
თეატრი რადიო 1 ზე

რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი

მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა

On Air
On Air
On Air

რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი
რადიო პროექტი

მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა
მაუწყებლობა

On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air
On Air

6. სერიოზული პრობლემები და მათ დასაძლევად გადადგმული ნაბიჯები, მოგვარების გზები.
NON

7. მომავალი კვარტლის გეგმები (მომავალი კვარტლის სიახლეები; უკვე დაწყებულის
განვითარება, სხვა).
 მიმდინარეობს დილის პროექტის დაფორმატება
 მიმდინარეობს მომავალი 2019 წლის სეზონის და ბიუჯეტის დაგეგმარება
 მიმდინარეობს პროექტი „ დოსიეს“ დაფორმატება
 მიმდინარეობს რადიო პროექტების ეტაპობრივი დაფორმატება
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წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის
შესრულებული სამუშაოები:
2018 წლის II კვარტალში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი კორპუსის პირველ
სართულზე ყოფილი მეორე არხის სტუდიის ტერიტორიაზე, სარემონტო სამუშაოების
დასრულების შემდეგ, დამონტაჟდა ორი მცირე ზომის ტელე-რადიო სტუდია: დაიდგა HD
ფომატის კამერები დამონტაჟდა მიკროფონები და აუდიო მიქშერები და სხვა ტექნიკური
მოწყობილობები, გაყვანილ იქნა შესაბამისი კომუნიკაციები. ყოველივე ამან საშუალება
მოგვცა პროექტ „მრავალფეროვანი საქართველოს“ ფარგლებში დაგვეწყო ვებ-მაუწყებლობა
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.
1.

ტექნიკურმა დეპარტამენტმა 26 მაისს, დამოუკიდებლობის 100 წლის დღესასწაულთან

დაკავშირებით, განახორციელა გარე სატელევიზიო სტუდიის მოწყობა რუსთაველის გამზირზე
პირდაპირი ტელე ტრანსლაციების უზრუნველსაყოფად. იმის გამო, რომ არ გვქონდა საკმარისი
თავისუფალი ტექნიკური რესურსი გადაცემების და რეპორტაჟების

უზრუნველსაყოფად

დროებითი დემონტაჟი გაუკეთდა მაუწყებლის სატელევიზიო სტუდიებში არსებულ ტელე და
რადიო აპარატურას, დამზადდა მოძრავი სადგამები, სტელაჟები და სხვა აუცილებელი
დროებითი

აქსესუარები.

განხორციელდა

ზემოაღნიშნული

მოწყობილობის

მონტაჟი

რუსთაველის გამზირზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლობისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე.
მოეწყო რამდენიმე თემატური ტელე და რადიო სტუდია, რომლებიც მოძრავი სატელიტური
სადგურის მეშვეობით დაუკავშირდა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის საინფორმაციო
სააპარატოს. საზოგადოებრივი მაუწყობლის შენობაში ჩატარდა სამონტაჟო სამუშაოები, რათა
საინფორმაციო სტუდიას მიეღო სიგნალები რადიო 1-ის და ნაციონალურ ენებზე მომუშავე
სტუდიიდან.
2.

განხორციელდა მაუწყებლის პირველი და მესამე კორპუსების დაკავშირება ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით. მესამე სტუდიის მიმდებარე ოთახში დაიდგა ოპტიკურბოჭკოვანი მოწყობილობების კალათები HD-SDI ვიდეო სიგნალებისა და კავშირის გადამცემ
მიმღები პლატებით. ამან საშუალება მოგვცა, მესამე სტუდიასთან განთავსებული მოძრავი
სატელევიზიო სადგური დაგვეკავშირებინა ცენტრალურ საეთეროსთან და მოგვეწყო ამ
სტუდიიდან

პირდაპირი

ეთერები.

3.
პირველი კორპუსის მეორე სართულზე საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“
სასერვეროდან, მესამე სართულზე „მოამბის“ ახალი „ფაილ და ბეისბენდ“ ინჯესტების
ოთახებამდე ჩაიდო ახალი ვიდეო

კაბელები. ახალი „ბეისბენდ „ინჯესტის სააპარატოსთვის

დამზადდა ახალი საკომუტაციო და კონტროლის კარადა. დაგრძელდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
კაბელი ინჯესტიდან ცენტრალურ სააპარატომდე. მეორე სართულზე საინფორმაციო პროგრამა
„მოამბის“ „ფაილ და ბეისბენდ „ინჯესტებს გაუკეთდა დემონტაჟი, ამის შემდეგ კომუტაცია
გადაირთო ახალ ინჯესტ ოთახებზე.
ინფორმაციული ტექნოლოგიოების სამსახური, შესრულებული სამუშაოები:
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1.

დამონტაჟდა დამატებითი დაშვების წერტილი ცენტრალურ შემოსასვლელში

ოპერატორებისათვის (კარი აღიჭურვა დაშვების კონტროლერით, ბარათის წამკითხველებით,
ელექტრო საკეტით, ავტომატური მოხურვის მექანიზმით) დაერთებული იქნა დაშვების
ძირითად სისტემასთან.
2.

დაიწერა პროგრამა, რომელიც დაშვების სისტემის მონაცემთა ბაზიდან იღებს

ინფორმაციას თანამშრომელთა მიმოსვლის შესახებ (დასწრება, ნამუშევარი საათები,
დაგვიანებები)
3.

მომზადდა ტექნიკური მოთხოვნები და ტენდერით შეძენილი იქნა სამონტაჟო-

გრაფიკული სადგურები.
4.

დამუშავების სტადიაშია უსაფრთხოების კამერებისა და ჩამწერი სერვერის (NVR)

პროექტი, რომელიც მოიცავს 200 უსაფრთხოების კამერას და 90 დღის ვიდეო მასალის ჩაწერაშენახვას.
5.

დამუშავების სტადიაშია (ფინალურ) სერვერ-სთორიჯის (Server-Storage) პროექტი

რომელიც მოიცავს ორ სისტემას და არხის IT ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან
მოდერნიზაციას.

რადიო და ტელემაუწყებლობა, გავრცელების პლატფორმები, შესრულებული ტექნიკური
სამუშაოები:
1.

საზოგადოებრივი რადიომაუწყებლობის ახალი საეთერო სტუდიის გაშვებასთან ერთად

ჩატარდა “რადიო პირველი არხის“ და „რადიო მეორე არხის“ საეთერო პროგრამული
ავტომატიზაციის (ფლეიაუტის) ძველი კომპიუტერებისა და აღწარმოების პლატფორმის შეცვლა
ახლით„ჯაზლერ 2“ -ით. ასევე, ტექნიკური ჯგუფის მიერ განხორციელდა
რადიოს
ცენტრალური ციფრული საეთერო მიქშერის არხების პარამეტრების გაწერა ინდივიდუალური
პრესეტებით, ასევე

ახალი ამბებისა მიკროფონებისა და

მიკროფონებისთვის.

არხების

ციფრული

დამუშავების

თოქ-შოუს რეჟიმში მომუშავე
პარამეტრები

შერჩეულ

იქნა

ინდივიდუალურად, წამყვანებისა და გადაცემების ფორმატის შესაბამისი ხმის გარჩევადობისა
და ჟღერადობის სასურველი ხარისხის მისაღწევად. აღსანიშნავია, რომ რადიოს ახალი აუდიო
კონსოლი საშუალებას იძლევა ყველა მიკროფონისა და სხვა აუდიო წყაროს
სტუდიიდან

მიეწოდოს

საეთერო

სააპარატოს

ციფრული

„ტივო“

სიგნალი

ინტერფეისით,

რაც

გამორიცხავს მიმყვან კაბელებში ფონის, ხმაურის ან ხმის დამახინჯებების წარმოქმნას.
2.

EBU-ს

მოთხოვნების მიხედვით, სატელიტური ჯგუფის თანამშრომლების მიერ

ხორციელდებოდა

EBU-MNT ტერმინალის პროგრამული განახლება,

გაცვლის პლატფორმის აპარატურის

EBU-FEP ფაილების

პროგრამული განახლება. ასევე ჩატარდა 10 გრადუსზე

მომუშავე სატელიტური ანტენის შემოწმება, მომსახურება, გამართვა და მომზადება 2018 წლის
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ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მისაღებად. მსოფლიო ჩემპიონატიდან ალტერნატიული,
სარეზერვო სიგნალების მისაღებად, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზის მეშვეობით განხორციელდა
დამატებითი დაშორებული ანტენის და სპეციალიზირებული მიმღების ჩართვა სიგნალების
მოწოდების წრედში, რამაც საგრძნობლად შეამცირა უამინდობით გამოწვეული ტრანსლირების
ხარვეზების წარმოქმნის რისკი.

3.
2018 წლის II კვარტალში შემოსული ზარების მიხედვით, საზოგადოებრივი პროგრამების
გავრცელებისას, დაფიქსირებულია ხარვეზის 24 შემთხვევა. ყველაზე მეტი დარღვევა
დაფიქსირდა ოზურგეთიდან შემოსული ზარების შედეგად, სულ 14 შემთხვევა. 9 შემთხვევაში
საზოგადოებრივი რადიოს პირველი არხის პროგრამის ნაცვლად, გადაიცემოდა სატელევიზიო
პროგრამის თანმხლები ხმა. 4 შემთხვევაში პროგრამა გადაიცემოდა წყვეტებით, ხოლო 1
შემთხვევაში ეთერში იყო სიჩუმე. წინა პერიოდისაგან განსხვავებით, ჩვენი ტექნიკური
კონტროლის სამსახურის ჩარევის შედეგად, გადამცემი სადგურის ტექპერსონალის მიერ
ხარვეზის გამოსწორება ხდებოდა უმოკლეს დროში.
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ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
1. ინფორმაცია 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით დასაქმებულთა რაოდენობის
შესახებ
2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ
დასაქმებული იყო 1 205 თანამშრომელი (მათ შორის 491 ქალი).

მაუწყებელში“

2. ინფორმაცია 2018 წლის აპრილი, მაისი და ივნისის მდგომარეობით
ა) 2018 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“
 სხვა სამუშაო შეთავსებული ჰქონდა 25 თანამშრომელს;
 სამუშაოზე მიღებული იქნა 9 თანამშრომელი;
 შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყდა 6 თანამშრომელთან;
 დეკრეტულ შევებულებაში იმყოფებოდა 10 თანამშრომელი;
 2018 წლის აპრილი თვეში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელმა“ მიიღო 5
სტაჟიორი.
ბ) 2018 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“
 სხვა სამუშაო შეთავსებული ჰქონდა 27 თანამშრომელს;
 სამუშაოზე მიღებული იქნა 8 თანამშრომელი;
 შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყდა 9 თანამშრომელთან;
 დეკრეტულ შევებულებაში იმყოფებოდა 10 თანამშრომელი;
 2018 წლის მაისის თვეში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელმა“ მიიღო 1
სტაჟიორი.
გ) 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“
 სხვა სამუშაო შეთავსებული ჰქონდა 28 თანამშრომელს;
 სამუშაოზე მიღებული იქნა 14 თანამშრომელი;
 შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყდა 9 თანამშრომელთან;
 დეკრეტულ შევებულებაში იმყოფებოდა 13 თანამშრომელი;
 2018 წლის ივნისის თვეში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელმა“ მიიღო 13
სტაჟიორი.
საანგარიშო პერიოდში:
მაუწყებლის შენობა-ნაგებობებში დაშვება-კონტროლის სისტემის მოწყობილობების
მონტაჟის
სამუშაოების
და
პროგრამული
უზრუნველყოფის
მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში დასრულდა
შესაბამისი სისტემების მონტაჟისა და გამართვის სამუშაოები. ახალი სისტემის ფარგლებში
დამუშავდა ბაზები და გაიწერა სისტემის რეპორტისთვის აუცილებელი ინფორმაცია, რის
საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა საჭირო მონაცემების მიღება;
გაგრძელდა მუშაობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საშტატო განრიგზე.
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იურიდიული სამსახური
1. ხელშეკრულებების შესახებ
2018 წლის მე-2 კვარტალში იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა 313
ხელშეკრულება (მათ შორის, ხელშეკრულებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, საიჯარო,
სარეკლამო/სასპონსორო და სხვ.).

2. სასამართლოში და სააღსრულებო ბიუროში არსებული საქმეების შესახებ
2.1.
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წინააღმდეგ საერთო სასამართლოებში არსებული
საქმეების ნუსხა 2018 წლის მე-2 კვარტლის განმავლობაში:
№

მოსარჩელე

დავის საგანი

2.

ფ/პ გიორგი
ბაქრაძე

კომპენსაციის
(განაცდურის) სახით
185 000 ლარის
ანაზღაურება

3.

ფ/პ ილია
ნატროშვილი

სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილობა, სამუშაოზე
აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება

4.

ფ/პ ვახტანგ
კანდელაკი

სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილობა, სამუშაოზე
აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება

5.

ფ/პ ეკატერინე

სამუშაოდან

საქმის წარმოების სტადია
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა
კოლეგიის
მიერ
სარჩელი
არ
დაკმაყოფილდა.
_ სასამართლო გადაწყვეტილება გ. ბაქრაძის მიერ
გასაჩივრდა სააპელაციო სასამართლოში
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ
სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და
ძალაში დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილება
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით სარჩელი
არ დაკმაყოფილდა.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ი. ნატროშვილის
სააპელაციო საჩივარი, ბათილად იქნა ცნობილი
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება და სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“
დაეკისრა კომპენსაციის სახით ი. ნატროშვილის
სასარგებლოდ 18 000 ლარის გადახდა
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა
კოლეგიის
მიერ
სარჩელი
არ
დაკმაყოფილდა.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ვ. კანდელაკის
სააპელაციო საჩივარი, ბათილად იქნა ცნობილი
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება და სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“
დაეკისრა კომპენსაციის სახით ვ. კანდელაკის
სასარგებლოდ 16 250 ლარის გადახდა
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
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მიშველაძე

6.

ფ/პ ეკატერინე
მაჭავარიანი

7.

ფ/პ ბესიკ შარაშიძე

10.

ფ/პ გაგა მოდებაძე

გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილობა, სამუშაოზე
აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება,
მორალური ზიანის
ანაზღაურება,
საურავის დარიცხვა
ყოველ
ვადაგადაცილებულ
დღეზე მიუღებელი
ხელფასის გამო

სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილად ცნობა,
სამუშაოზე აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება,
სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილობა, სამუშაოზე
აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება

სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილობა, სამუშაოზე
აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება

საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ. კერძოდ:
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება და
ბ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ე. მიშველაძის
სასარგებლოდ დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა
30 000 ლარის ოდენობით.
_
სასამართლოს
გადაწყვეტილება
სსიპ
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრდა
სააპელაციო სასამართლოში
_ სააპელაციო წესით გასაჩივრდა ასევე ე.
მიშველაძის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილება
იმ ნაწილში, რითაც არ დაკმაყოფილდა სარჩელი.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ
სააპელაციო საჩივრები არ დაკმაყოფილდა და
ძალაში
დარჩა
პირველი
ინსტანციის
გადაწყვეტილება
_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ, ბათილად იქნა ცნობილი შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ბრძანება და
სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ მოსარჩელის
სასარგებლოდ დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა
22 500 ლარის ოდენობით.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ სსიპ
“საზოგადოებრივი
მაუწყებლის“
სააპელაციო
საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და ძალაში დარჩა
პირველი
ინსტანციის
სასამართლოს
გადაწყვეტილება.
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა
კოლეგიის
მიერ
სარჩელი
დაკმაყოფილდა.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ სსიპ
“საზოგადოებრივი
მაუწყებლის“
სააპელაციო
საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და ძალაში დარჩა
პირველი
ინსტანციის
სასამართლოს
გადაწყვეტილება
_ სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ
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11.

ფ/პ ნათია
ბერსენაძე

12.

საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო

13.

ფ/პ ლაშა მესხი

14.

ფ/პ ავთანდილ
ძიძიგური

15.

ფ/პ ნუგზარ
რუხაძე

სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილად ცნობა,
სამუშაოზე აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება
საჯარო ინფორმაციის
გაცემა

1) შრომითი
ხელშეკრულების
ბათილად ცნობა იმ
ნაწილში, რითაც
განისაზღვრა მისი
მოქმედების ვადა 1
თვით;
2) შრომითი
ურთიერთობის
შეწყვეტის თაობაზე გენ.
დირექტორის
გადაწყვეტილების
ბათილად ცნობა;
3) სამსახურში აღდგენა;
4) იძულებითი
მოცდენის ანაზღაურება;
5) პროფკავშირული
საქმიანობის და
განსხვავებული
შეხედულებების გამო
მოსარჩელის მიმართ
დისკრიმინაციული
მოპყრობის ფაქტის
დადგენა
უსაფუძვლო
გამდიდრებით
მიღებული
შემოსავლიდან
მოსარჩელისთვის 12 794
ლარის უკან დაბრუნება
საავტორო ჰონორარის
სახით 276 000 ლარის

სააპელაციო
სასამართლოს
განჩინება
გასაჩივრებული საკასაციო წესით
დავა დასრულდა მხარეთა მორიგებით.

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა
კოლეგიის
მიერ
სარჩელი
არ
დაკმაყოფილდა.
_ გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო
სასამართლოში
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი დაკმაყოფილდა
სრულად.
_ სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ
გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო
სასამართლოში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა
კოლეგიის
მიერ
სარჩელი
არ
დაკმაყოფილდა

_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
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16.

ფ/პ მზია
ზაუტაშვილი

17.

ფ/პ ნათია ჯანაშია
და ბრიტანულ
ქართული
აკადემია
შპს “სტუდია
ფონოგრაფი“

18.

19.

ალექსანდრე
ჯანდიერი

20.

ალექსანდრე
ჟღენტი

დაკისრება
სამუშაოდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილად ცნობა,
სამუშაოზე აღდგენა და
განაცდურის
ანაზღაურება,
ცილისმწამებლური
განცხადების უარყოფა

წარმოებაში
_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში.

სატენდერო კომისიის
ოქმების და მათ
საფუძველზე
გაფორმებული
ხელშეკრულების
ბათილად ცნობა
სამსახურიდან
გათავისუფლების
შესახებ ბრძანების
ბათილად ცნობა,
განაცდურის
ანაზღაურება
პლაგიატის აღიარება,
საავტორო უფლებების
დარღვევბის გამო
ზიანის ანაზღაურება
100 000 ლარის
ოდენობით

_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ
კოლეგიის წარმოებაში.

_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში.
საქალაქო
საქმეთა

_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში

_
საქმე
იმყოფება
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში

2.2
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საერთო სასამართლოებში აღძრულ
სარჩელებთან დაკავშირებით არსებული საქმეების ნუსხა 2018 წლის მე-2 კვარტლის
განმავლობაში:
№

მოპასუხე

1.

შპს “Georgian
Water & Company“

დავის საგანი
სასპონსორო
მომსახურების
ღირებულების
გადაუხდელობის გამო
ძირითადი
დავალიანების სახით 5
000 აშშ დოლარის
(ექვივალენტი ეროვნ.

საქმის წარმოების სტადია
_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში
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ვალუტაში) და
სასამართლო
გადაწყვეტილების
აღსრულებამდე
პერიოდისათვის
პირგასამტეხლოს
დაკისრება
საიჯარო ქირის სახით
ძირითადი
დავალიანების და
დარიცხული
პირგასამტეხლოს
გადახდა, მატერიალური
ზიანის ანაზღაურება

2.

შპს “ტიფლის ტვ“

3.

შპს “სამაუწყებლო
კომპანია რუსთავი
2“

ძირითადი
დავალიანების და
პირგასამტეხლოს
სდაკისრება

4.

შპს “რადიო
უცნობი“

ძირითადი ფულადი
დავალიანების და
დარიცხული
პირგასამტეხლოს
ანაზღაურება

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
წარმოებაში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ ძირითად
დავალიანების ნაწილში სარჩელი
დაკმაყოფილდა სრულად.
რაც შეეხება პირგასამტეხლოს, ამ ნაწილშიც
დაკმაყოფილდა მოთხოვნა, მხოლოდ, შემცირდა
პირგასამტეხლოს განაკვეთის ოდენობა და
განისაზრრა 0,07%-ის ოდენობით კონკრეტული
ხელშეკრულებებთან მიმართებაში.
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ.
_ ამ ნაწილში გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია
სააპელაციო სასამართლოში

2.3.

4. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საერთო სასამართლოებში აღძრულ
სარჩელებთან დაკავშირებით დაწყებული სააღსრულებო წარმოება:


თბილისის სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაშია სსიპ “საზოგადოებრივი
მაუწყებლის“ სააღსრულებო ფურცლები (და შესაბამისად, სასამართლო წარმოება
დასრულებულია) მოვალეების: შპს “კიკალა სტუდიო ტვ“-ს, შპს “ნიუ-რაციოს“, შპს “ეი-სი
ჯგუფი“-ს, “სატელიტური დაცვის სისტემების უზრუნველყოფის ფონდი“-ს, შპს “ფენიქსის“,
შპს “კინოსტუდია სანგუკო“-ს, შპს “რაქი“-ს, შპს “ლაივ პრომო“-ს, შპს “ტელე-რადიოკომპანია
ტვ-7“-ის, შპს “ნონეიმ სტუდიო“-ს, შპს “მილ პოინტი“-ს, შპს “ნ და გ კომპანის“, შპს “S.T.
იმპორტი“-ს, შპს “აიბი გრუპი“-ს, ი/მ თამარ კოპალიანის, შპს “მედია ჯგუფი“-ს, შპს
ტელეკომპანია “პიკ“-ის, შპს “საზოგადოებრივი კოლეჯი 21-ე საუკუნე“-ს, ფ/პ ადა მჭედლიძის,
შპს “საერთაშორისო ბიზნეს განვითარების ცენტრი“-ს, შპს “ამპლიტუდა“-ს, შპს “გრინ
ბილდინგი“-ს, შპს “კრეატივ ქორნერი“-ს, შპს “დუტა პროდაქშენ“-ის, შპს “ევრო-კავკასიური
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უნივერსიტეტი“-ს, ა(ა)იპ “საკალათბურთო
“ბიოფუდჯორჯია“-ს მიმართ.

კლუბი

ვითა“-ს, შპს “პიართაიმი“-ს და შპს


თბილისის სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაშია ასევე საქმე გადახდისუუნარობის
(გაკოტრების) შესახებ შპს “სქაი ჯორჯია“-ს მიმართ. სასამართლოს მიერ გაკოტრების
მმართველად
დანიშნულია
თბილისის
სააღსრულებო
ბიურო.
სასამართლოში
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას (რომელიც გაიხსნა სასამართლოს 18.05.2010წ.
განჩინებით), აღნიშნული კომპანიის მიმართ სასამართლოს მიერ აღიარებული იქნა სსიპ
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მოთხოვნა მხოლოდ 1 403,23 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება
სხვა დავალიანებას, რომელიც შპს “სქაი ჯორჯია“-ს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“
მიმართ წარმოეშვა სარეკლამო მომსახურების საფუძველზე, სასამართლოს მიერ აღნიშნული
დავალიანება აღიარებული არ იქნა. შესაბამისად, კანონის თანახმად, სასამართლოში
წარდგენილი იქნა სარჩელი სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სასარგებლოდ შპს “სქაი
ჯორჯია“-სთვის 14 318,01 ლარის დაკისრების შესახებ, რომელიც თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 15.11.2011წ. გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა
სრულად და გადაწყვეტილება შევიდა კანონიერ ძალაში. მაგრამ იმის გამო, რომ
გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დროს უკვე დაწყებული იყო შპს “სქაი ჯორჯია“ს მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება და გაკოტრების მმართველად დაინიშნა თბილისის
სააღსრულებო ბიურო, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, სასამართლოს ხელახლა უნდა
მოეწვია კრედიტორთა კრება და მიეღო გადაწყვეტილება 14 318,01 ლარის ოდენობით შპს “სქაი
ჯორჯიას“ მიმართ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოთხოვნის აღიარების თაობაზე.
სასამართლოს მიერ ჩატარდა კრედიტორთა კრება. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“
განცხადება დაკმაყოფილდა და მისი მოთხოვნა აღიარებული იქნა კრედიტორთა მე-6 რიგის
მოთხოვნებში.
წარმოება მიმდინარეობს და ჯერ დასრულებული არ არის.

თბილისის სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაშია ასევე სსიპ “საზოგადოებრივი
მაუწყებლის“ სააღსრულებო ფურცელი ფიზიკური პირის ფიქრია მიქაბერიძის მიმართ,
რომლითაც ამ უკანასკნელს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სასარგებლოდ დაეკისრა სახ.
ბაჟი სახით გადახდილი თანხების ანაზღაურება.

3. საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2018
წლის მე-2 კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სსიპ
“საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ შემოვიდა 26 განცხადება, საიდანაც დაკმაყოფილდა 13
განცხადება, 4 განცხადება დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, 7 განცხადება არ დაკმაყოფილდა, 1
განცხადებაზე სსიპ “საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ დაინტერესებულ პირს მოსთხოვა
მოთხოვნის დაზუსტება, 1 განცხადება დარჩა განუხილველი.

4. სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ წარმოდგენილი საჩივრების შესახებ
ა) ადმინისტრაციული საჩივრების შესახებ
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2018 წლის მე-2 კვარტლის განმავლობაში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“
წარმოდგენილი იყო 1 ადმინისტრაციული საჩივარი.
ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოადგინა ფ/პ გ.ი-მა და მოითხოვა საჯარო
ინფორმაციის გაცემა.

ბ) თვითრეგულირების ორგანოში/კომისიაში წარმოდგენილი საჩივრების შესახებ
“მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტისა და
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2009 წლის 12 მარტის #2 დადგენილებით
დამტკიცებული “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ საფუძველზე, სსიპ “საზოგადოებრივ
მაუწყებელში“ შექმნილია თვითრეგულირების მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ
კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების განხილვას.
2018 წლის მე-2 კვარტლის განმავლობაში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებლის“
თვითრეგულირების ორგანოში შემოვიდა 1 საჩივარი.
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს 2018 წლის 24
აპრილს საჩივრით მიმართა მოქალაქე დ. ს-ძემ, ორგანიზაციამ “მედიის განვითარების ფონდი“,
ქართველ მუსლიმთა კავშირმა და ორგანიზაციამ “ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების
ინსტიტუტი“ 2018 წლის 15 აპრილს, სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გადაცემა “ახალი
კვირის“ ეთერში გასულ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ქართველი მუსლიმი ქალების
მიერ ჰიჯაბის ტარების არჩევანს ეხებოდა. საჩივრის ავტორების აზრით, სსიპ “საზოგადოებრივი
მაუწყებლის“ მიერ დარღვეული იქნა “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მე-13 მუხლის 1-ლი და
მე-2 პუნქტები, 31-ე მუხლი, 32-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი და 33-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები.
საჩივრით მოთხოვნილი იქნა მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი შეცდომების შესწორება ღიად
და დაუყოვნებლივ, თანაზომადი საშუალებებითა და ფორმით სათანადო საეთერო დროს.
თვითრეგულირების კომისიის დასკვნის და სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“
გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით, საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, რაც
გასაჩივრებული იქნა თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოში - სამეურვეო საბჭოში.
სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიის
გადაწყვეტილება.

5. სხვა საკითხების შესახებ
სხვა მხრივ, იურიდიული სამსახური თავისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მიმდინარე
საკითხებთან დაკავშირებით იძლევა სამართლებრივ კონსულტაციებს, ამზადებს სხვადასხვა
სახის წერილებს, ბრძანებებს, მემორანდუმებს, შესაბამის აქტებს, სამეურვეო საბჭოს
გადაწყვეტილებებს და ა.შ.
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სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივის ყველა სამსახური აგრძელებს მუშაობას
ჩვეულ რეჟიმში - ახორციელებს ძველი აუდიო, ვიდეო, ფოტო მასალის გაშიფვრას, ახალ
მატარებელზე გადატანას და ანოტირებას, ასევე უახლესი, მიმდინარე მასალის
დაარქივებას. არქივი აქტიურად განაგრძობს მუშაობას, რათა საკუთარი რესურსით
გაციფროს არსებული ფონდების თუნდაც უმცირესი ნაწილი მაინც.
არქივი სამსახურის „ფეისბუქ გვერდსა“ და „იუთუბ არხზე“ სამწუხაროდ ვეღარ
ხერხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვიდეო არქივში დაცული უნიკალური
მასალების ფრაგმენტების ატვირთვა არქივის პოპულარიზაციის და მომხმარებლის
ცნობიერების

გაზრდის

მიზნით,

რადგან

თანამშრომელი,

რომელიც

ამ

საქმეს

ასრულებდა, აღარ მუშაობს არქივში, ხოლო შემცვლელის აყვანაზე უარი გვეთქვა.
გარდა მიმდინარე სამუშაოებისა, არქივის სამსახური მუდმივად აკმაყოფილებს გარე
მომხმარებლის მოთხოვნებს სხვადასხვა შინაარსის მასალაზე. 2018 წლის II კვარტალში
სულ შემოვიდა 39 განაცხადი. დაკმაყოფილდა 20 მომხმარებლის მოთხოვნა. გაყიდული
მასალით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ

შეადგინა

6304,17 ლარი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივისთვის შეიქმნა განახლებული მონაცემთა
სისტემის ერთიანი ბაზა, რომლის გამართულად მუშობისთვის საჭიროა ამ ბაზის
შემქმნელებთან ერთდ მისი დახვეწა და ყველა იმ პრობლემის აღმოფხვრა, რაც თან
ახლავს ახალ ბაზას და რაც გამოვლინდა პრაქტიკული მუშაობის პროცესში. ამ მიზნით
არქივის თანამშრომლები

I კვარტალში შევხვდით ბაზის შემქმნელ პროგრამისტებს

(რომლებიც ბაზის შესაქმნელად ერთჯერადი ხელშეკრულებით იყვნენ მოწვეულები).
შეხვედრის

ორგანიზატორი

იყო

მაუწყებლის

წარმოების

და

ტექნიკური

უზრუნველყოფის ბლოკის ხელმძღვანელი თეო მაზმიშვილი. დაიგეგმა შემდგომი
სტრატეგია, რათა ბაზამ შეძლოს სრულყოფილად და გამართულად მუშობა. მაგრამ
სამწუხაროდ ეს შეხვედრები ვერ გაგრძელდა, თეო მაზმიშვილის მიერ თანამდებობის
დატოვების გამო. ამჯერად ველით ბლოკის ახალ ხელმძღვანელთან შეხვედრას,
რომელიც იმედია შესძლებს მესამე კვარტალში მაინც შეხვდეს არქივის ტექნიკური
სამსახურის უფროსს და გაერკვეს იმ პრობლემებში, რომელიც არქივს გააჩნია
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით და მოახდენს მასზე ადეკვატურ
რეაგირებას.

არქივის ტექნიკური მდგომარეობა
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არქივში არსებული თითქმის ყველა კომპიუტერი სრულიად ამორტიზებულია და
ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოვიდეს მწყობრიდან.
ერთადერთი

რგოლი

სადაც

მეტ-ნაკლებად

ნორმალური

კომპიუტერებია

დამონტაჟებული, არის აუდიო ფონდი (ნაკლებად ამორტიზებული), მაგრამ აქაც
პრობლემა ისაა, რომ საარქივო სტანდარტებით გაციფრისათვის ამ კომპიუტერებს არ
ყოფნით სიმძლავრეები (დაკომპლექტებულია ჩვეულებრივი საოფისე კომპიუტერებით)
და სტუდიებში იძულებულნი არიან არსებული ანალოგური ჩანაწერები გაციფრონ CD
ფორმატში რაც არქივისათვის მიუღებელია.
ასევე არქივში არ არის არცერთი ვიდეოს სამონტაჟოდ გამოსადეგი კომპიუტერი,
ვიდეო მონტაჟი ხორციელდება ძველ და სუსტ კომპიუტერებზე, რაც თავის მხრივ
იწვევს დროის დიდ დანაკარგებს და ტექნიკის ხშირ მწყობრიდან გამოსვლას.
ვიდეოს გასაშიფრ კომპიუტერებზე ჩანაწერების კონტროლისათვის სპეციალური
მონიტორების ნაცვლად გამოიყენება ჩვეულებრივი ტელევიზორები, რაც იწვევს
ოპერატორების გადაღლას და მხედველობისათვის ზიანის მომტანია.
ვინაიდან არქივში გაციფრისათვის გამოყენებული ანალოგური და ციფრული
ტექნიკა (DVCAM, BETACAM, VHS, SVHS, ანალოგური აუდიო მაგნიტოფონები),
ფაქტიურად მოხსნილია წარმოებიდან, მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში მათი
შეძენა ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს არქივის
სამსახურის მუშაობის გაჩერებას.
არ გაგვაჩნია კინო ფირების გაციფრისათვის საჭირო დანადგარები, კინო ფონდში
საჭიროების შემთხვევაში იძულებულნი არიან ფირიდან კომპიუტერში ინფორმაცია
კუსტარული მეთოდებით გადაიტანონ.
ახლად დანერგილი ერთიანი მონაცემების ბაზა მოითხოვს ხარვეზების გასწორებას,
რისთვისაც საჭიროა პროგრამის შემქმნელ ორგანიზაციასთან მოკლევადიანი სერვისური
მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმება, რაც თავიდანვე საჭირო და აუცილებელი
იყო, მაგრამ არ განხორციელდა.
სავალალო მდგომარეობაშია არქივის საცავები, სადაც ანალოგური მასალის
ელემენტარული პირობებიც კი არაა შექმნილი, ხოლო ვიდეო არქივის საცავში ბოლო
დიდი წვიმის შემდეგ ჩავიდა წყალი, რომლის მიერ მიყენებული ზარალი ჯერ
დადგენილი არაა, ვინაიდან საჭიროა ყველა კასეტის შემოწმება რაც მოითხოვს დიდ
დროს და ადამიანურ და ტექნიკურ რესურსებს.
არქივს არ გააჩნია გაციფრული ინფორმაციის შესანახად საჭირო სერვერები.
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ყველაფერი ამის გათვალისწინებით საჭიროდ ვთვლი არქივის ერთიან დიდ
პროექტზე მუშაობის დაჩქარებას, ვინაიდან ამ პროექტის განხორციელების გარეშე
საბოლოოდ დავკარგავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველა საარქივო მასალას.

ვიზუალური ფონდი

ვიდეო ფონდის ჯგუფი
ვიდეო ფონდის მონაცემთა ერთიან ბაზაში აღრიცხული და სისტემატიზებულია
(გაშიფრული, შინაარსობრივად დამუშავებული მიმდინარე გადაცემები, ძველი ვიდეო
მატარებლებიდან

და

კინო

ფირებიდან

ციფრულ

DVCAM-DVD

მატარებლებზე

გადატანილი, სატელევიზიო პროგრამები და ფილმები) სულ: 568 ჩანაწერი
დაარქივდა (DVD, DVCAM მატარებლებზე) ძველი და მიმდინარე გადაცემები და
სხვადასხვა ტიპის ვიდეო მასალები; ვიდეო ფონდის სამონტაჟოებზე ჩაიწერა – შიდა
გამოყენებისთვის, გარე ორგანიზაციებისა თუ მოქალაქეებისთვის, – 245 ერთეული – 425
სთ-ზე მეტი ქრონომეტრაჟის აუდიო-ვიზუალური მასალები. მათ შორის რესტავრაციაკორექცია ჩაუტარდა - 10 ერთეულ – 20 სთ-ზე მეტი ქრონომეტრაჟის სხვადასხვა
ტიპის აუდიო-ვიდეო მასალებს.
პარალელურად მიმდინარეობს საინფორმაციო ბაზის სრულყოფა (უზუსტობების
აღმოფხვრა, თარიღების დადგენა, დაზუსტება, დამატებითი დეტალების შეტანა,
კორექტურის გასწორება და სხვ.).

ფილმო-ფოტო ფონდის ჯგუფი
კინოფონდში-16

მმ.

კინო

ფირებიდან,

ციფრულ

(DVCAM

გადატანილია 34 ერთეული, 72 ნაწილი (უხმო და ხმოვანი )

12

მატარებელზე
სთ. მასალა;

დამუშავებულია 72 კოლოფი კინო მასალა(გაწმენდა; შეწებების, პერფორაციების და
რაკორდების აღდგენა).
ფოტო ფონდში-დასკანერებულია და საინფორმაციო ბაზაში შეტანილია 813
ფოტოანაბეჭდი.
უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს შიდა და გარე მომხმარებლის მომსახურება.
აუდიოფონდი
აუდიო არქივში მომუშავე 8 სტუდიამ კატალოგი შეავსო და სერვერში გადაწერა
მასალა 1919 მატარებლიდან, სულ 217:20:13 საათი, ჯამში 144,2 GB მეხსიერების
მოცულობა.
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კატალოგში ჩანაწერებზე DVD-ის ნომრების მიწერა, პატარა MP3-ის გაკეთება და
მიბმა 23 ერთეული, 52000-მდე. მონო 35000-ების ინვენტარიზაცია, სტერეო 2000 - 3000
ჩათ; გადატანა DVD -ებზე, - 84 ცალი. XDCAM (კარტრიჯი)-ებზე გადაწერა, - 10 ცალი;
საერთო რაოდენობა - 17 ცალი. CD-ების გადატანა სერვერში 11 ერთეული. აუდიო
არქივი მოემსახურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო სტუდიებს მოთხოვნის
შესაბამისად და მიაწოდა მათ სასურველი მასალა.
ხორციელდება ინვენტარიზაცია: სტ. 02000-დან სტ.03000-ის ჩთ. (პირველი);გივი
ალაზნისპირელის სიმღერები (ბაბინიდან). 20 ცალი CD-ს გადაწერა, ნომრის მინიჭება და
გაფორმება სერვერისათვის. სპექტაკლების მიღება და გაფორმება ფონდისათვის MDების

ოქმის

გამზადება.

ნაციონალური

(სომხური,

აზერბაიჯანული,

ოსური)

რედაქციების და სტუდიების განაცხადების მომსახურება.
გარდა

ამისა,

აუდიო

არქივმა

მომსახურება

გაუწია

გარე

მომხმარებლებს.

სტუდიებში გაციფრული მასალები კატალოგითურთ მოწმდება და იგზავნება სერვერში.
ჩანაწერების დაზღვევის მიზნით გრძელდება DVD ფირებზე და კარტრიჯებზე
სერვერიდან გადმოწერა.

მოთხოვნის შემთხვევაში სერვერში არსებული მასალა

იგზავნება რადიოს სტუდიებში გადაცემებში გამოსაყენებლად.

ახალი ამბების არქივის განყოფილება

ეთერში გასული მასალა - სიუჟეტები, კადრ-სინქრონები და გადაფარვებიდეტალურად გაშიფრული და დაარქივებულია 9 382 ფაილი (1846 GB), რომელმაც
შეადგინა 146 საათი; შევსებულია და საძიებო ბაზაშია შეტანილი 3 768 ბარათი.
შავი მასალა - გაშიფრული და დაარქივებულია მასალა 42 (DVC-ის) კასეტაზე, რაც
შეადგენს 126 საათს; შევსებულია და საძიებო ბაზაშია შეტანილი 206 ბარათი.
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ფინანსების და ადმინისტრაციის ბლოკი

ანგარიში
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის
შესრულების შესახებ
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ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
კანონის

შესაბამისად,

ფინანსდება

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან,

რაც

მისი

საქმიანობისათვის საჭირო ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს. გარდა
სახელმწიფო ასიგნებებისა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასევე გარკვეული ფულადი
სახსრების აკუმულირებას ახდენს საკუთარი კომერციული საქმიანობიდან.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2018 წლის მე-2
კვარტლის მთლიანმა ბიუჯეტმა შეადგინა 11,856,171 ლარი. აქედან 11,012,017 ლარი
დაფინანსენა დაიგეგმა

სახელმწიფოს ხაზინის რესურსიდან, ხოლო 844,157 -

კომერციული ბიუჯეტიდან.
მაუწყებელმა კომერციული საქმინობიდან 2018 წლის II კვარტლის განმავლობაში მიიღო
718,112 ლარი. გარდა 2018 წლის II კარტალში მიღებული შემოსავლისა, საზოგადოებრივ
მაუწყებელს გააჩნდა I კვარტალში დაგროვილი ფულადი რესურსი 20,377 ლარის
ოდენობით.
2018 წლის II კვარტლის განმავლობაში სახელმწიფო ასიგნების ფარგლებში გაიხარჯა
11,468,783 ლარი, ხოლო კომერციული შემოსავლებიდან გახარჯულ იქნა 430,099 ლარი.
ამდენად, 2018 წლის II კვარტალში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ჯამურად
გახარჯულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 11,898,883 ლარი.
შესაბამისად, 2018 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული საკასო ხარჯის შედარება
შემდეგნაირად გამოიყურება:
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ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება შემდეგია:
გეგმა
სამეურვეო საბჭო
გენ. დირექტ. აპარატი და დაქვემდ.
სამს.
ახალი და მიმდინარე ამბები
მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი
მედიაწარმოების ბლოკი
წარმოება და ტექ.უზრუნ.ბლოკი
ადმინისტრაციის და ფინანს. ბლოკი
სხვა გადასახდელები

მთლიანი ბიუჯეტი:

198,203
394,385

ფაქტი
167,532
365,879

სხვაობა
30,671

3,718,449
1,785,512
1,827,863
2,616,219
1,040,009
275,531

4,025,184
1,006,227
1,915,516
2,414,874
1,672,074
331,597

28,506
(306,735)
779,285
(87,653)
201,346
(632,064)
(56,066)

11,856,171

11,898,883

(42,711)

ჯამური მაჩვენებლით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მე-2 კვარტლის ჯამურმა
გადახარჯვამ შეადგინა 42,711 ლარი, რომელიც შემდეგნაირად ნაწილდება ზახინისა და
კომერციული რესურსების მიხედვით:

გე გმა
ხაზინა
სამე ურ ვე ო საბჭ ო
გე ნ. დი რ ე ქტო რ ი ს აპარ ატი და დაქვე მდე ბარ ე ბუ
ახალი და მი მდი ნარ ე ამბე ბი ს ბლო კი
მე დი ი სა და კო მუნი კაცი ი ს ბლო კი
მე დი აწარ მო ე ბი ს ბლო კი
წარ მო ე ბი სა და ტე ქ. უზრ უნვე ლყ ო ფ ი ს ბლო კი
ადმი ნი სტრ აცი ი სა და ფ ი ნანსე ბი ს ბლო კი
გადასახდე ლე ბი

194,679
388,785
3,456,619
1,607,666
1,539,300
2,557,778
1,012,758
254,429
11,012,014

ბანკი

3,524
5,600
261,831
177,845
288,563
58,442
27,251
21,102
844,158

ფ აქტი
სულ

ხაზინა

ბანკი

სულ

198,203
394,385
3,718,449
1,785,512
1,827,863
2,616,219
1,040,009
275,531
11,856,172

167,392
361,532
3,978,445
943,489
1,719,815
2,369,860
1,637,284
290,967
11,468,783

140
4,347
46,739
62,738
195,701
45,014
34,790
40,630
430,099

167,532
365,879
4,025,184
1,006,227
1,915,516
2,414,874
1,672,074
331,597
11,898,883
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შრომის ანაზღაურება
2018 წლის მე-2 კვარტლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრომის
ანაზღაურებაზე ბიუჯეტირებული თანხა შეადგენდა 7,079,967 ლარს, ფაქტიურმა გაწეულმა
შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 6,796,556 ლარი, რაც ბიუჯეტირებულის 96 % შეადგენს.
2018 წლის მე-2 კვარტლის შრომის ანაზღაურების გადანაწილება ბლოკების მიხედვით:

გენერალური დირექტორის აპარატი
ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი
მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი
მედიაწარმოების ბლოკი
წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი
ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

სხვაობა:
თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ დიაგრამა:

გეგმა

ფაქტიური
ხარჯი

388,785
2,500,655
583,808
1,298,183
1,557,413
449,831
6,778,674

363,990
2,541,762
590,845
1,196,062
1,553,190
452,023
6,697,872

სხვაობა

24,795
(41,107)
(7,037)
102,121
4,223
(2,192)
80,802

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
გეგმა
500,000
-

ფაქტიური
ხარჯი
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მივლინება
ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამივლინებო მე-2 კვარტლის გეგმა შეადგენდა 344,778 ლარს.
ფაქტიურმა გაწეულმა სამივლინებო თანხამ შეადგინა 463,120 ლარი, რაც გულისხმობს 118,342
ლარით გადაჭარბებას.
მივლინების ხარჯები ბლოკების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:
ბიუჯეტ.

მივლინება

გენერალური დირექტორის აპარატი
ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი
მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი
მედიაწარმოების ბლოკი
წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი
ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი
ჯამი:

მე-2

კვარტალში

გაწეული

400,000

ფაქტიური
ხარჯი

სხვაობა

-

-

-

183,500

350,735

(167,235)

39,889

32,521

7,368

113,888

75,449

38,439

7,500

3,725

3,775

-

690

(690)

344,778

მივლინების

463,120

ხარჯები

(118,342)

ნაწილდება

შემდეგნაირად

:

350,735

350,000
300,000
250,000

183,500

200,000
150,000
100,000
50,000

-

-

39,889
32,521

113,888
75,449
7,5003,725

-

690

-
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კაპიტალური ხარჯები
შედარებით მსხვილ კაპიტალურ შესყიდვებზე მე-2 კვარტალში გაწეულმა საკასო ხარჯმა
შეადგინაა მხოლოდ 902,465 ლარი.

მოცემულ პერიოდში ამ კატეგორიაში ხარჯები ხვდება შემდეგ მუხლებზე:
ახალი შენობის დაპროექტება
კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილები
საოფისე კომპიუტერი (დეკტ./ლეპტ.)
ტურნიკეტი (დაშვების სისტემები)

646,779
98,880
96,836
59,970
სულ:
902,465

კომერციული სახსრები

2018

წლის

მე-2

კვარტალში

კომერციული

საქმიანობიდან

საზოგადოებრივმა

მაუწყებელმა 718,113 ლარი მიიღო. მოცემული შემოსავავალის მნიშვნელოვანი ნაწილის
აკუმულირება მოხდა სპონსორობა & სარეკლამო საქმინობიდან, რამაც 207,300 ლარი
შეადგინა. მნიშვნელოვანი თანხა შემოვიდა ასევე უძრავი ქონების რეალიზაციიდან.
ჯამურმა სხვადასხვა შემოსავალმა შეადგინა 412,458 ლარი.
მცირე ნაწილს მოიცავს საიჯარო შემოსავალი, რომელიც 86,654 ლარს შეადგენს. რაც
შეეხება ტექნიკის გაქირავებით მიღებულ შემოსავალს, მე-2 კვარტლის განმავლობაში ის
11,700 ლარს გაუტოლდა.

II კვ. 2018. კომერციული შემოსავლები

სარეკლამო
შემოსავლები

207,300

იჯარიდან შემოსავალი
ტექნიკის გაქირავება
სხვადასხვა შემოსავალი
ჯამი:

86,654
11,700
412,458
437,863
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კომერციული

საქმიანობიდან

მიღებული

შემოსავლები

წყაროების

მიხედვით

შემდეგნაირად ნაწილდება:

კომერციული შემოსავლები

სარეკლამო
შემოსავლები
29%
სხვადასხვა
შემოსავალი
57%

იჯარიდან
შემოსავალი
12%

ტექნიკის
გაქირავება
2%

კვარტლის დასაწყისში კომერციული სახსრების ნაშთი შედგენდა

20,378 ლარს, II

კვარტლის განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად პერიოდის ბოლოს
დაფიქსირდა ნაშთი
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დანართი
II კვარტალი, 2018

გეგმა

სამეურვეო საბჭო

ფაქტი

198,203

167,532

ჰონორარები
სხვა ხარჯი
აპარატის ხელფასი

გენ. დირექტორის
სამსახურები

აპარატი

და

-

113,007

103,653

85,196

63,879

29,898

19,932

მივლინება

-

200

საკონსულტაციო ხარჯი

35,000

1,250

შესყიდვები

20,298

32,531

დაქვემდებარებული

394,385

368,690

-

-

გენერალური დირექტორის აპარატი

99,750

102,009

სტრატეგიული განვითარების ცენტრი

33,000

15,000

ადამიანური რესურსები მართვის სამს

27,600

27,842

იურიდიული სამს

61,500

55,955

არქივი

166,935

163,185

მივლინება

-

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2,811

5,600

სხვა ხარჯები

1,819

-

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი
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3,718,449

4,025,184

-

-

შრომის ანაზღაურება

36,671

84,214

მივლინება

-

-

შესყიდვება
ახალი ამბები

2,361,229

1,486
2,244,409

შრომის ანაზღაურება

2,068,324

1,940,088

ცენტრალური მართვის აპარატი
რადარული მართვის აპარატი
წარმოების და ტექ.უზრუნველყოფის ჯგ.მოამბე
სოციალური მედიის ჯგ
ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების აპარატი
პოლიტიკის მიმართულების ჯგ
საერთაშორისო მოვლენების მიმართ. ჯგ
სოც. მოვლენების მიმართ. ჯგ
კრიმინალის და სამართლის მიმართ ჯგ
ეკონომიკის მიმართ. ჯგ

63,225

20,250

48,000

48,806

866,196

933,492

11,250

11,250

11,569

12,606

154,650

101,900

49,134

59,005

55,515

35,390

36,750

41,113

29,850

23,285
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კულტურის მიმართ ჯგ
სპორტული მიმართ ჯგ
მულტიფუნქციური კორესპოდენტების ჯგ
პროექტების ადმინისტრირების სამუშაო ჯგ
მედია პროდუქციის წამოების აპარატი
ტელეპროდუქციის წარმ. ჯგ
რეგიონული ამბების ჯგ
რადიო წარმოების ჯგ
ონლაინ მედია პროდუქციის წარმ ჯგ
ონლაინ მედია ნაც ჯგ
რადიო პროდუქციის წარმოები ჯგუფი

38,250

36,731

124,800

146,456

36,375

70,623

-

10,200

22,500

25,511

149,772

127,677

52,683

58,971

32,118

36,108

146,025

79,552

81,513

61,163

58,149

-

მივლინება

183,500

203,156

სიგნალის გადმოგორება

9,405

65,875

უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები

100,000

30,215

შესყიდვები

-

5,074

ეგზითპოლები

-

-

სპეციალური სიუჯეტის მომზ.

-

-

საერთაშორისო ამბების მიმხილვა (გადაცემა)

30,648
შრ.ანაზღაურება

55,274

30,000

37,125

მივლინება

-

18,149

შესყიდვები
გადაცემები - აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად, კვირის
ინტერვიუ, შუადღის გადაც. და დებატები
შრ.ანაზღაურება

648

-

37,625

34,735

37,625

33,000

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

1,735

კვირის ჟურნალი

53,370

-

შრ.ანაზღაურება

53,370

-

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

გამომძიებელი რეპორტიორი

33,465

42,126

შრ.ანაზღაურება

33,465

42,126

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

პროექტი - მედიის მონიტორინგი და ანალიზი

66,825

61,693

შრ.ანაზღაურება

66,825

61,693

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

პროექტი "საზოეგადოებრივ-პოლიტ. გადაცემების კვლევა"

10,762

17,150

შრ.ანაზღაურება

10,762

17,150

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

ახალი კვირა

900
შრ.ანაზღაურება

207,426
900

143,328
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მივლინება

-

62,572

შესყიდვები

-

1,526

პროექტი "კვირის ინტერვიუ"

4,800

34,875

შრ.ანაზღაურება

4,800

34,875

მივლინება

-

-

შესყიდვები
გადაცემა "შუადღე"

5,170

29,835

შრ.ანაზღაურება

5,170

26,625

მივლინება

-

3,210

შესყიდვები

-

-

რადიოს საინფ. პროგრ. მოამბე

23,074

25,200

შრ.ანაზღაურება

23,074

25,200

მივლინება

-

-

შესყიდვები
რადიო გადაც. უფლება და ტავისუფლება

2,868

2,700

შრ.ანაზღაურება

2,868

2,700

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

საღამოს გადაცემა პიკის საათი (რადიო)

9,600

14,400

შრ.ანაზღაურება

9,600

14,400

მივლინება

-

-

შესყიდვები
რადიო გადაცემა ღია სტუდია

10,340

15,510

შრ.ანაზღაურება

10,340

15,510

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

რადიო გადაცემა ეკომეტრი

3,100

4,650

შრ.ანაზღაურება

3,100

4,650

მივლინება

-

-

შესყიდვები
ისევ განათლების საკიტხებზე (რადიო)

2,136

3,204

შრ.ანაზღაურება

2,136

3,204

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

ანალიტიკური სამსახური

110,637

55,875

შრ.ანაზღაურება

101,625

55,875

ჰონორარი

6,000

-

შესყიდვები

1,260

-

ანალიტიკური ჟურნალის გამოცემა

1,752

-

სპორტული მიმართულება

915,230

მივლინება

-

1,090,423
63,648

სიგნალის გადმოგორება

281,066

557,577

ჩემპიონთა ლიგა

40,040

70,040

მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში

216,667

434,969

51

ერონული ჩემპიონატი/ნაკრების თამაშები

-

-

კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი და საკვალიფიკაციო

-

-

წყალბურთი ევროპის ჩემპიონატი

22,359

44,584

ჭიდაობა/ძიუდო

-

-

რაგბი

-

-

წყალბურთი

-

-

SNTV (Sport News Reporting Licence)

2,000

-

სხვა სპორტული ღონისძიებები

-

7,985

ლიცენზიები

576,000

439,673

Fifa World Cup 2018

-

-

EURO 2020

-

-

Confederations Cup

-

-

European Qualifiers & Nations League

-

-

2018 Winter Olympics

-

-

2020 Summer Olympics

-

-

Champions League

-

-

2019 რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი

342,666

406,673

კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი და საკვალიფიკაციო

-

-

ძალოსნობის მზოფლიო ჩემპიონატი (თბილიში)

-

-

ევროთასები ფეხბურთში (ქართული კლუბები)

-

-

რაგბის ტესტ მატჩები

186,667

-

წყალბურთი ევროპის ჩემპიონატი

46,667

-

ძიუდო გრანპრები და სლემები

-

-

ძიუდო ევროპის ჩემპიონატი

-

33,000

ძიუდო მსოფლიო

-

-

ჭიდაობა ევროპა

-

-

ჭიდაობა მსოფლიო

-

-

ევროთასები ფეხბურთში

-

-

კალათბურთი ამხანაგურები

-

-

ოქროს ბურთის დაჯილდოვება

-

-

ძარიანი ავტომობილები

-

-

სპორტული გადაცემების ხარჯები

40,466

29,454

სპორტი 360

40,466

29,454

სპორტის დაფა

-

-

სპორტის სხვადასხვა ხარჯები

17,699
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Getty Images

15,000
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ბუსტის ხარჯები

2,699

-

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი

1,785,512
-

1,003,416
-

შრ.ანაზღაურება

513,564

554,970

დირექტორის აპარატი

48,000

48,000
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ტელე-რადიო პროდუქციის დაგეგმვისა და პროგრამირების ჯგუფი
ონლაინ მედიის სამსახური
სოციალური მედიის ჯგ
ვებ დეველოპმენტის ჯგ
ტექნ. უზრუნველყოფის ჯგ
მზა პროდუქციის შერჩევის ჯგ
თარგმნა გახმოვანების ჯგ
მარკეტინგის სამსახური
მარკეტინგის ჯგ
კვლევის და ანალიტიკის ჯგ
ვიზუალური გაფორემების ჯგ

33,150

38,775

15,975

36,563

13,125

-

10,875

6,375

65,850

69,374

26,400

26,400

105,600

105,044

15,000

11,667

47,475

49,814

13,500

15,000

118,614

147,960

მივლინება

20,000

14,929

შესყიდვები

3,000

11,370

მექანიკური პროდუქცია

887,507

237,815

სერიალი

482,589

158,958

Secret of The Bridge (ბუმერანგი)

111,367

35,247

სერიალი (დღის ზოლი)

111,367

20,460

Six Sisters/other (იმაჯინა)

-

-

სერიალი (ღამის ზოლი)

259,856

103,251

კინო

128,500

-

ჰოლივუდის ფილმები

128,500

-

დოკუმენტური ფილმები

34,117

-

დღის ეთერი (საოჯახო ყურება) 1

34,117

-

დღის ეთერი (საოჯახო ყურება) 2

-

-

ანიმაცია

207,945

70,154

Alvinnn (PGS)

-

70,154

Albi The Snowman

2,142

-

ანიმ. შაბათ/კვირა

205,803

-

სერიალი (NIKOLOEON)

-

-

მუსიკალური პროდუქცია

14,278

-

ვენის კონცერტი

14,278

-

სააღდგომო გადაცემის ლიც/სიგნალი

-

-

ახალი წელი

-

-

სხვა ღონისძიებების ტრანსლაცია

-

-

ქართული ფილმები

20,078

8,703

მარკეტინგი
პანელური კვლევა
რაოდენობრივი კვლევა

216,413
13,973
-

თვისობრივი კვლევა, ფოკუს ჯგუფები

1,973

საექსპერტო კვლევა

6,500

საექსპერტო კვლევა (მეორ ვარიანტი)
მედია მონიტორინგი
არხის შეფუთვა
ბრენდბუქის შექმნა

2,550
2,625

27,316
6,081
2,400
-
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ბრენდირებული კორპორატიული ატრიბუტიკა

8,961

4,013

ბრენდირებული სასაჩუქრე ატრიბუტიკა

9,000

4,505

პრემიუმ სასაჩუქრე პაკეტი

3,000

-

მიკროფონების განახლება

11,367

-

ტელევიზიის მანქანების დაბრენდვა

-

კამერები/ ჟილეტები/საწვიმარი/ჩანთა_დაბრენდვა

1,050

ინტერიერში სეზონის ასახვა
"Shutterstock" - ის ერთწლიანი პაკეტის შეძენა (მაღალი ხარისხის ფოტო
მასალის გადმოსაწერად)

1,341

2,086

ბილბორდები

-

-

ბანერები გაჩერებებზე

-

-

მონიტორები

-

-

შენობის შეფუთვა

14,999

ბანერები მეტროში
ონლაინ პრომოუშენი გარე პლათფორმებზე ( ბანერები, მასალების
განთავსება)
ონლაინ პრომოუშენი გარე პლათფორმებზე ( ბანერება, მასალების
განთავსება)

5,999

პრეზენტაცია, ანგარიშები, შეხვედრები

2,500

ახალი შენობის მშენებლობის დაწყების პრეზენტაცია

-

ბიუროების გახსნის პრეზენტაცია

1,200

კამპანიები (სოციალურ ქსელებში და ვებ სივრცეში)
აპლიკაციები
გადაცემების
პირდაპირი
(თბილისი/რეგიონები)

-

625
3,750

კომუნიკაცია,

სივრცეების

5,186
-

მოწყობა
-

-

მსოფლიო რბენა /გარე აქტივობა

10,000

861

26 მაისი/გარე აქტივობა

35,000

1,489

თბილისობა/გარე აქტივობა

-

2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის კამპანია/გარე აქტივობა

75,000

-

სხვა ღონისძიებები

-

695

აქტივობა/სოც.პასუხისგებლობის ფარგლებში

-

-

საკომუნიკაციო – ინტერაქტიული დაფა

-

-

თანამშრომლების საახალწლო მილოცვა

-

-

საახალწლო ღონისძიებები

-

-

დღესასწაულების მილოცვა (8 მარტი, აღდგომა, ა.შ.)

-

-

რადიოს/ტელევიზიის დაბადების დღე

5,000

სხვა აქტივობები (თიმბილდინგი, პროექტი "გაიცანი თანამშრომელი")

-

-

ონლაინ მედია

6,839

410

ონლაინ მედიის სხვადასხვა შესყიდვები

1,406

410

სოციალური მედიის კამპანიები

4,626

-

807

-

127,133

156,606

ახალი მულტიმედიური პლატფორმები
ევროვიზია
შრომის ანაზღაურება

65,244

35,875

მივლინება

19,889

14,781

შესყიდვები

42,000

105,950
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საბავშვო ევროვიზია

11,056

-

შრომის ანაზღაურება

5,000

-

მივლინება

-

-

შესყიდვები

6,056

-

მედიაწარმოების ბლოკი

1,827,863

1,915,516

შრომის ანაზღაურება

დირექტორის აპარატი
პროექტების განვითარების სამს
შერჩევა მონიტორინგის სამსახური
პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის ჯგ

-

223,500

193,230

45,000

36,375

118,500

79,630

60,000

77,225

-

-

მივლინება

-

585

შესყიდვები

-

-

სატელევიზიო გადაცემები

1,401,006

1,564,557

პროექტი აკუსტიკა

87,250

85,515

შრომის ანაზღაურება

84,750

83,185

მივლინება

1,500

2,330

შესყიდვები

1,000

-

გურმანია

80,703

55,079

შრომის ანაზღაურება

47,175

45,294

მივლინება

27,348

8,565

შესყიდვები

6,180

1,220

ილუზიონი

20,500
შრომის ანაზღაურება

17,250

18,000

17,250

მივლინება

-

-

შესყიდვები

2,500

-

პირადი ექიმი-მარი მალაზონია

50,505

53,610

შრომის ანაზღაურება

48,825

48,825

მივლინება

1,680

4,605

შესყიდვები

-

180

რანინა

-

118,875

შრომის ანაზღაურება

-

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

16,000

რეალური სივრცე

93,720

102,875

106,423

შრომის ანაზღაურება

88,500

99,750

მივლინება

4,320

6,515

შესყიდვები

900

158

ფერმა

44,090

55,016

შრომის ანაზღაურება

31,238

34,625

მივლინება

11,952

20,391

შესყიდვები

900

-
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მარტივი ლოგიკა

180,600

279,743

შრომის ანაზღაურება

38,100

36,062

მივლინება

-

-

შესყიდვები

142,500

243,681

წიგნების თარო

63,500

70,534

შრომის ანაზღაურება

49,500

57,290

მივლინება

6,000

11,065

შესყიდვები

8,000

2,179

ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი

158,575

317,503

შრომის ანაზღაურება

73,575

58,344

მივლინება

-

3,745

შესყიდვები

85,000

255,414

ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ

32,700

38,250

შრომის ანაზღაურება

31,200

29,975

მივლინება

1,200

7,875

შესყიდვები

300

400

ელექტროლიტი (ელექტრონული ლიტ. ჟურნალი)

22,500

-

შრომის ანაზღაურება

21,250

-

მივლინება

1,250

-

შესყიდვები

-

-

პროექტი "მათემატიკა"

-

6,750

შრომის ანაზღაურება

-

6,750

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

პროექტი "მრავალფეროვნება" (ეთნიკური უმცირესობები)

56,000

110,923

შრომის ანაზღაურება

43,500

98,345

მივლინება

-

1,938

შესყიდვები

12,500

10,640

დიდების მუსიკალური შოუ

190,275

-

შრომის ანაზღაურება

123,825

-

მივლინება

15,600

-

შესყიდვები

50,850

-

იუმორისტული შოუ (გადაც. შესყიდვა)

60,000

25,000

შრომის ანაზღაურება

-

-

მივლინება

-

-

შესყიდვები

60,000

25,000

ფილმები
სერიალი "ვაკანსია მკვლელის თანამდებოაზე"

260,088

224,086

41,323

63,967

შრომის ანაზღაურება

22,500

7,500

მივლინება

-

-

18,823

56,467

შესყიდვები
სერიალი "დროებით დასაქმებული"

-

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

მივლინება

-

-
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შესყიდვები
დოკუმენტური ფილმი "სტოქსი"

73,475

65,861

შრომის ანაზღაურება

58,025

45,950

მივლინება

2,400

-

შესყიდვები

13,050

19,911

დოკ. გადაცემათა ციკლი "ხანმოკლე მეოცე საუკუნე"

28,590

28,800

შრომის ანაზღაურება

26,550

28,800

მივლინება

-

-

შესყიდვები
შემოქმედებითი ჯგუფი ეპოქა -აკა მორჩილაძის საავტორო ფილმი
"კალმასობა"

2,040

-

54,140

42,350

შრომის ანაზღაურება

31,644

42,350

მივლინება

22,496

-

შესყიდვები
შემოქმედებითი ჯგუფი ეპოქა -აკა მორჩილაძის საავტორო ფილმი
"თბილისის უბნები"

-

-

19,061

-

შრომის ანაზღაურება

11,561

-

მივლინება

7,500

-

შესყიდვები

-

-

იდეების ბანკი

37,500

23,109

შრომის ანაზღაურება

26,250

11,925

მივლინება

-

5,795

შესყიდვები

11,250

5,389

სატელევიზიო ფილმი "უკომნტაროდ"

6,000

-

შრომის ანაზღაურება

6,000

-

მივლინება

-

-

შესყიდვები
რადიო გადაცემები

203,358

157,144

შრომის ანაზღაურება

155,215

147,738

მივლინება

10,643

2,040

შესყიდვები

-

7,367

რადიოს განვითარება (დრაივ შოუ და სხვ)

37,500

-

შრომის ანაზღაურება

37,500

-

მივლინება

-

-

შესყიდვები

-

-

წარმოებისა და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

2,616,219
-

2,414,874
-

შრომის ანაზღაურება

1,557,413

1,553,190

დირექტორის აპარატი
გავრცელების უზრუნველყოფის სამს
საერთაშორის ჩართვების ჯგ
შიდა და გარე სიგნალების მომსახურე ჯგ
მონიტორინგის სამსახური

21,375

35,375

17,550

17,550

4,950

4,950

51,771

51,771

14,250

-
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ინფორმაციული ტექნ. სამს
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამს
დაგეგმარების ჯგ
მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ჯგ
კამერების პარკი
სარემონტო ჯგ
სტუდიების ჯგ
ტელე ცენტრალური სააპარატოს ჯგ
რადიოს ტექნ უზრუნველყოფის ჯგ
ენერგეტიკის სამუშაო ჯგ
წარმოების უზრ. სამსახური
წარმოების დაგეგმარების & კონტროლის ჯგ
ოპერატორების ჯგ
ხმის რეჯისორები ჯგ
მემონტაჯეთა და გაფიკოსთა ჯგ
ვიზაშისა და სტილისტების ჯგ
გამნათებლების ჯგ
საეთერო ჯგ
ცენტრალური საეთეროს ჯგ
სამხატრო-სადადგმო ჯგ

85,725

89,786

13,800

13,800

36,576

36,576

142,938

130,702

15,000

15,000

12,150

12,150

59,919

57,319

19,500

19,500

27,870

28,445

38,090

56,340

23,175

19,011

44,409

47,244

289,128

281,396

132,024

132,365

126,855

119,507

42,810

37,287

60,750

60,750

125,823

132,320

84,000

91,074

66,975

62,971

მივლინება

7,500

3,725

შესყიდვები

-

-

ვებმაუწყებლობა და სტრიმინგი

47,400

47,400

Expert Solutions Georgia

47,400

47,400

Tulix Systems inc

-

-

-

-

ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება)
სატელიტის მომსახურება

360,000

360,000

51,050

53,190

AZECOSMOS (1 არხი)

38,550

36,488

AZECOSMOS (2 არხი)

-

-

დღიური თანამგზავრი ( კონცერტებისთვის და სხვა)

12,500

-

TURKSAT

-

-

AZECOSMOS (მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმეტნი)
TURKSAT
(მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმენტით )

-

16,702

-

-

ტექნიკის და სხვა შესყიდვები
ნათურები და დიფუზიური ფილტრები

511,275
-

389,231
-

მესამე სართულის დაქსელვა

-

-

ტელევიზორები ნიუს რუმისთვის

-

-

საოფისე კომპიუტერი (დეკტ./ლეპტ.)

60,000

96,836

სკანერი, პრინტერი და სხვა

-

-

უწყვეტი კვების წყარო რემონტი

-

-

მე5 და მე6 კატეგორიის კაბელების შეძენა
კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილები

10,000
-

16,635
98,880
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სტრიმის კომპი. ბარათები (აჯა)
პროგრამულად არქივის გაერთიანება და ვებზე მიბმა

10,000

-

4,000

-

რადიოს ტექნიკის შეძენა-მოდერნიზაცია

-

-

ინტერნეტ რადიო

-

-

ფოტოაპარატები

-

-

პროგრამული უზრუმველყოფა ("კიბერნეტიჩესკი")
ლიცენზირებული ანტივირუსული სისტემა
სტუდიის დეკორაცია

7,260

5,460

16,000

33,935

-

ვიზაჟის მასალა (კოსმ. პროდუქტი)
სამკერვალოს აპარატურა/ინვენტარი
ქსოვილის შესყიდვა
სარესხი საშუალებები
Xpression ლიცენზია
სამუშაო იარაღები

48,450

12,500

-

7,000

-

10,000

-

750

-

-

-

-

ელექტრო მოწყობილობები

-

12,500

პიროტექნიკა

-

რაციების შესყიდვა

1,067
-

5,140

-

აუდიო ვიდეო კაბელების შეძენა

19,756

-

რესივერების შეძენა

75,000

135

ვიდეო აუდიო ტექნიკის სათადარიგო ნაწილები

33,750

214

დისკ-რეკორდერი

15,000

-

ბლექმეჯიქის კონვერტორი
ვიდეომატარებლები
ელემენტები
ინტერნეტ მომსახურება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით

-

-

125,000

-

-

-

11,700

21,788

ინტერნეტ მომსახურებები (ქუთაისი)

9,000

-

FTP სერვერის კოლოკაცია

1,088

-

960

960

-

-

სილქნეტი (სილქ ტივი)
ნიუსის ფლეშ ბარათები ვიდეოკამერებისთვის
livu სმარტფონების ლიცენზიის განახლება

-

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები (ჭებში გატარება)
ტურნიკეტი ( დაშვების სისტემები)
ტექნიკის იჯარა

-

4,901

4,901

59,970

59,970

81,582

8,013

პტს

57,482

-

სატვირთო მანქანა

2,500

-

უწყვეტი კვების წყარო

21,600

8,013

სხვა ტექნიკური ხარჯი

-

ადმინისტრაციისა და ფინანსების ბლოკი

1,040,009
-

125

1,672,074
-

შრომის ანაზღაურება

449,831

452,023

ბლოკის დირექტორის აპარატი
ფინანსური ანალიზისა და ფინანსური აღრიცხვის სამს
ბუღალტრული აღრიცხვის ჯგუფი

34,500

34,500

11,250

11,250

44,055

43,825
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ფინანსური ანალიზის,ბიუჯეტირების და რეპორტინგის ჯგუფი
შესყიდვების სამს
ადმინისტრაცია
საწყობი
ტელეკომუნიკაციის ჯგ
სარემონტო ჯგ
ვენტილაციის ჯგ
ავტოპარკი

23,130

23,443

183,068

180,990

წარმომადგენლობითი ხარჯი

-

4,606

-

690
646,779

22,929

22,929

48,960

48,960

34,480

36,000

15,600

15,600

7,740

7,740

24,120

26,786

მივლინება
ახალი შენობის დაპროექტება

-

საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება

-

-

რეგიონული ოფისის მშენებლობა (ბათუმი)

-

-

168,626

150,897

კომუნალური ხარჯები
წყალი

21,000

14,191

დენი

120,000

104,548

გაზი

1,651

5,993

დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენების გატანა
ტრანსპორტი
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი

25,975

26,166

148,376

99,903

39,375

25,435

ტრანსპორტის შეკეთება (მომსახურება)/სათად. ნაწილები

12,681

12,416

საბურავები

5,336

-

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

20,101

11,048

GPS

1,258

701

"სიტი -პარკი"

-

1,270

საწვავ-საპოხი მასალები

78,513
65,470

58,962

დიზელი

13,043

15,507

ზეთი+ფილტრები

-

-

ავტოპარკის განახლება

30,488

კავშირგაბმულობა

15,796

31,409

ქალაქის ტელეფონი

10,310

5,430

საფოსტო მომსახურება
საოფისე მასალები

ჯანმრთელობის დაზღვევა

38,852

4,984

112-ის მომსახურება

წიგნების აკინძვა

-

მობილური- კორპორატიული

შენობა-ნაგებობების დაცვა

საკაბელო ტელევიზია

74,468

ბენზინი

503

2,013

59,100

59,100

1,225

1,571

18,726

12,396

ავეჯი, საოფისე ინვენტარი

-

364

საკანცელარიო საქონელი

-

11,076

კარტრიჯები, საბეჭდი მასალები

16,026

956

საოფისე აპარატურის ტექ.მომს

2,700

-

1,225

-

750

451

90,000

93,071
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სარემონტო სამუშაოები

20,784

6,220

გამაგრილებელი & სავენტილაციო სისტემები

46,225

62,030

საიდენტიფიკაციო სამს. საშვები

9,000

-

სატვირთო მანქანის დაქირავება, ტვირთის გადაზიდვა

2,450

520

მუშახელი მომსახურება

1,125

-

სამეურნეო საქონელი

2,125

სამშენებლო მასალები

750

-

საოფისე ელ.ტექნიკა

1,000

-

საკონსულტაციო მომსახურება

8,067

1,250

1,893

ჟურნალ-გაზეთები

950

258

საარქივო მომსახურება

250

-

თარგმნა, ნოტარიუსი

445

4,464

-

28,282

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი

გადასახდელები

275,531

330,939

სახელმწიფო სესხი

-

ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 2017 წლის საწევროს ხარჯი

-

4,336

192,531

242,635

13,000

9,850

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)
ქონების გადასახადი
მიწის გადასახადი
მოგების გადასახადი

40,000

-

-

ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) ვალი

-

-

კრედიტორული დავალიანებები

-

-

საავტორო უფლებები

30,000

34,146

26 მაისის ხარჯი

-

537,540

ფილმის რეალიზაც. ავტორის წილი

-

23,420

სხვა მიმდინარე დავალიანება

-

12,771

ჯამი:

11,856,171

11,898,225
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