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ახალი და მიმდინარე ამბები 
 

1. მოკლე მიმოხილვა 

საანგარიშო პერიოდში პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურის მაუწყებლობის ფორმატი 
საქართველოს რადიოს ეთერში შეიცვალა. დღის განმავლობაში საინფორმაციო გამოშვებებისთვის 
დათმობილი ჯამური დრო გაორმაგდა. ამის გარდა, რადიომაუწყებლობის არეალი უპრეცედენტოდ 
გაიზარდა და ინტეგრირებული ნიუსრუმის რესურსი უფრო ინტენსიურად გამოიყენება. შედეგად 
პირველი არხის  ახალი ამბების წვდომა და ეფექტურობა საქართველოს რადიოს ეთერში 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა.  

პირველმა არხმა მაყურებელს შესთავაზა ახალი საინფორმაციო-ანალიტიკური პროგრამა ტრიბუნა.  
გადაცემის მიზანია, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მონაწილეობით საინტერესო დისკუსიებისა 
და დებატების მეშვეობით მაყურებელს გააცნოს პოლიტიკური პარტიების ხედვები და ხელი 
შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებას საპარლამენტო არჩევნების წინ. 
დაიწყო ახალი სპორტული გადაცემა ტაიმაუტი,  რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ეს 
არის გადაცემა სპორტის მოყვარულთათვის და არა მხოლოდ მათთვის. პროგრამის ერთ-ერთი 
მიზანია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. 

საანგარიშო პერიოდში პირველმა არხმა დაიწყო ექსკლუზიური რეპორტაჟები იაპონიაში მიმდინარე 
მსოფლიოს სარაგბო ჩემპიონატიდან. 

სექტემბრიდან ბიზნესპარტნიორი რადიომსმენელისთვისაც გახდა ხელმისაწვდომი. საუბარია 10-
წუთიანი ტელე რუბრიკის რადიოვერსიაზე. საანგარიშო პერიოდში, დაიწყო მუშაობა 
ბიზნესპარტიორის დამოუკიდებელი რადიოვერსიის შექმნაზეც, რომელიც ოქტომბრიდან ყოველ 
სამუშაო დღეს დილის რადიოპროგრამაში პიკის საათი რუბრიკის სახით გადის.  

პროექტის მრავალფეროვანი საქართველო  ფარგლებში მაუწყებლობს აზერბაიჯანული და 
სომხურენოვანი ინტერნეტ-ტელევიზიები  Birinci Kanal (პირველი არხი) და Առաջին Ալիք (პირველი 
არხი). ორივე არხზე საინფორმაციო გამოშვება გადაიცემა ყოველ საათში, ხოლო შემაჯამებელი 
მოამბე 19:00 საათზე გადის ყოველდღე კვირადღის გარდა.  
აქვე აღსანიშნავია, რომ მოამბის 21-საათიანი გამოშვება სინქრონული ითარგმნება სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე. ციფრული მაუწყებლობის წყალობით აუდიტორიისთვის მოამბე სამივე 
ენაზე ხელმისაწვდომია. აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე ითარგმნება პროგრამის ახალი კვირა 
სიუჟეტები.  
 
ასევე მზადდება ორიგინალური პროგრამები პოზიცია (MÖVQE და Դիրքորոշում), ƏNƏNƏ ÇƏLƏNG 
(ტრადიციის ბუკეტი), ფერადი სამყარო (Rəngli Dünya), ხაზინა (საგანძური), განძარან (საგანძური), 
გუნეყ აშხარჰ (ფერადი სამყარო), კვირის რეპორტაჟი და შაბათ ერეკო (შაბათის საღამო).  
საანგარიშო პერიოდში აქცენტი გაკეთდა ექსკლუზიური და არამეინსტრიმული თემების ღრმა 
გაშუქებაზე. ამავე დროს, გაშუქდა ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, 
ეკონომიკური და კულტურული მოვლენა.  
საანგარიშო პერიოდში გასული გადაცემების რაოდენობა ასე გამოიყურება: 

 საქართველოს პირველი არხი 
o ტრიბუნა- 2 
o აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად  - 5  
o კვირის ინტერვიუ  - 3 
o ახალი კვირა  - 6 
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https://1tv.ge/az/video/movge-mektebi-bitiren-genjlerin-gelejeye-dair-planlari/
https://1tv.ge/az/video/rengli-dunya-verlisinin-novbeti-gonagi-5-ji-sinif-sagirdi-sema-ismayilova-oldu/


o 42° პარალელი  - 4 
o თავისუფალი ხედვა - 4 
o ბიზნესისპარტნიორი - 84 
o ტაიმაუტი - 9 
o ნაშუადღევს -32 

 
 საქართველოს რადიო 

o ღია სტუდია  - 41 
o მსოფლიო ამბები - 8 
o ესტაფეტა - 42 
o ლეგიონი - 3 

 
 
2.სიახლეები 

 
1.1. რადიოს საინფორმაციო სამსახური 

 

საანგარიშო პერიოდში 
საქართველოს რადიოს ეთერში 
პირველი არხის საინფორმაციო 
სამსახურის მაუწყებლობის 
ფორმატი შეიცვალა და მისი 
ინტენსივობა მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა. სექტემბრიდან, ყოველ 
სამუშაო დღეს, 07:25-იდან 24:00-
მდე ყოველი საათის 25 და 50 
წუთზე მოისმენთ, შესაბამისად, 5 
და 10-წუთიან საინფორმაციო 
გამოშვებებს. შაბათ-კვირას 
აუდიტორიის ქცევის 
გათვალისწინებით, ეთერში მხოლოდ 10-წუთიანი გამოშვება გადის.  

ამ ცვლილების შედეგად, სამუშაო დღის განმავლობაში საინფორმაციო გამოშვებებისთვის 
დათმობილი ჯამური დრო თითქმის გაორმაგდა და 130-იდან 240 წუთამდე გაიზარდა. ასევე 
გაორმაგდა შაბათ-კვირის განმავლობაში გასული საინფორმაციოების ჯამური დროც.  

შესაბამისად, 24-საათიანი მაუწყებლობიდან საინფორმაციო გამოშვებებისთვის დათმობილი 
საეთერო დროის წილი 9%-დან 17%-მდე გაიზარდა. 

 
 
 
 
 

სექტემბრიდან  სექტემბრამდე  
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საინფორმაციო გამოშვებების წილი  
საქართველოს რადიო 
 

 

ახალი სეზონიდან მულტიმედიური კორესპონდენტების ჯგუფი საქართველოს რადიოს 
მსმენელისთვის ინფორმაციის ყველაზე ოპერატიულ მიწოდებას უზრუნველყოფს.  

ამასთან, საქართველოს რადიოს აპლიკაცია აუდიტორიას საინფორმაციო გამოშვების მოსმენის ახალ 
შესაძლებლობებს აძლევს. 

ამ სიახლეების და რადიომაუწყებლობის არეალის უპრეცედენტო ზრდის გათვალისწინებით 
საქართველოს რადიოს ეთერში პირველი არხის ახალი ამბების წვდომა და ეფექტურობა 
თვისობრივად გაიზარდა.  

1.2. ტრიბუნა 

 

9% 

91% 

სექტემბრამდე 

17% 

83% 

სექტემბრიდან 
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საქართველოს პირველმა არხმა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების ზოლში ახალი 
ფორმატის თოქ-შოუ დაიწყო. 18 სექტემბრიდან, ყოველ ოთხშაბათს 22.30 საათზე ეთერში გადის 
ტრიბუნა, რომელსაც გიორგი გვიმრაძე უძღვება. 

გადაცემა მაყურებელს საშუალებას  აძლევს, გაიგოს პოლიტიკოსების ხედვა - როგორც მიმდინარე 
პროცესებზე, ასევე საკანონმდებლო ინიციატივებსა და გადაწყეტილებებზე. 

ტრიბუნა მაყურებელს სთავაზობს საინტერესო დისკუსიებს და დებატებს სხვადასხვა პოლიტიკური 
ძალების მონაწილეობით. 

გადაცემის მიზანია, მაყურებელს გააცნოს პოლიტიკური პარტიების ხედვები და ხელი შეუწყოს 
ამომრჩევლის ინფორმირებას საპარლამენტო არჩევნების წინ. 

1.3. ტაიმაუტი 

ახალი სპორტული გადაცემა ტაიმაუტი ეთერშია ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 14:30-დან 15:00 
საათამდე. გადაცემის მიზანია, მაყურებელს შესთავაზოს სპორტის ახალი ამბების მიმოხილვა, 
აქტუალური თემების განხილვა სტუმრებთან ერთად. 

სპორტის პოპულარული სახეობების გარდა, გადაცემა  დროს უთმობს საქართველოში ნაკლებად 
ცნობილ, თუმცა საინტერესო სახეობებს. აქტიურად შუქდება ბავშვების, ქალებისა და შშმ პირების 
ჩართულობა სპორტში, ელექტრონული სპორტი, სპორტის გავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. 
მზადდება ისეთი თემები, როგორიცაა სპორტი ხელოვნებაში (მუსიკაში, კინოში, მხატვრობაში, 
ლიტერატურაში), სპორტი და მოდა.  

გადაცემის მიზანია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ცნობიერების ამაღლება და 
რეკომენდაციების გაცემა 
კომპეტენტური სტუმრების მიერ. 

ტაიმაუტი მაყურებელს სთავაზობს 
უნიკალურ საარქივო მასალას, ასევე 
დროს უთმობს სპორტის ისტორიაში 
გამორჩეულ თარიღებს. 

პროგრამა აუდიტორიას სთავაზობს 
ვიქტორინასაც, რომლის 
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გამარჯვებულიც იღებს სამახსოვრო პრიზს. 

გადაცემა დატვირთულია საინტერესო და სახალისო ამბებით, ფოტოებითა და ვიდეოებით 
სოციალური ქსელებიდან. 

ექსკლუზიური და უცნობი ისტორიები, საინტერესო სტუმრები, ოპერატიული ინფორმაცია, 
გართობა და პოზიტიური განწყობის შექმნა – ტაიმაუტი სპორტის მოყვარულთათვის და არა 
მხოლოდ მათთვის. 

1.4. მსოფლიოს ჩემპიონატი რაგბიში  

იაპონიაში იმართება მსოფლიოს ჩემპიონატი რაგბიში, რომლის ტელეტრანსლირების ექსკლუზიურ 
უფლებას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფლობს. თვენახევრის განმავლობაში ტელემაყურებელი 48 
მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს იხილავს. 

1.5. ბიზნესპარტნიორი 

წინა საანგარიშო პერიოდში პირველმა არხმა მაყურებელს 
შესთავაზა ახალი პროექტი ბიზნესპარტიორი, რომელიც 
ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში გადის ორი განსხვავებული 
ფორმატით. 

სექტემბრიდან ტელე და ინტერნეტ აუდიტორიის გარდა 
პროექტი რადიომსმენელისთვისაც გახდა ხელმისაწვდომი. 
საუბარია 10-წუთიანი ტელე რუბრიკის რადიოვერსიაზე, 
რომელიც  პირველი არხის  დილის პროგრამაში ახალი 
დღე გადის. 

საანგარიშო პერიოდში ასევე დაიწყო მუშაობა 
ბიზნესპარტიორის დამოუკიდებელი რადიოვერსიის 
შექმნაზე, რომელიც ოქტომბრიდან არხის დილის 
რადიოპროგრამის პიკის საათი  ყოველდღიური რუბრიკაა.  

ბიზნესპარტნიორი არის გარეწარმოების პროექტი. მას 
ახორციელებს ბიზნეს მედია კორპორაცია, რომელიც 
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საქართველოს ბიზნესმედია ბაზარზე ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიაა. ბიზნეს მედია 
კორპორაცია ფლობს გაზეთ Caucasus Business week-ს, ასევე ვებ პორტალებს bpi.ge და avianews.ge. 

 

1.6. მრავალფეროვანი საქართველო 

საქართველოს პირველი არხის  ჯგუფმა მრავალფეროვანი საქართველომ „ვოთსაფის“ საშუალებით 
დაიწყო  ახალი ამბების გავრცელება აზერბაიჯანულ ენაზე. რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს 
მოქალაქე ეთნიკურ უმცირესობებს ყოველდღიურად და ოპერატიულად მიიღონ ყველაზე 
მნიშვნელოვანი და გადამოწმებული ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენებზე. 

საანგარიშო პერიოდში ორივე ინტერნეტ-არხზე, Birinci Kanal (პირველი არხი) და Առաջին Ալիք 
(პირველი არხი), გაიზარდა საინფორმაციო გამოშვებების ინტენსივობა, პირველი გამოშვება ეთერში 
გადის უკვე 11:00-ზე. შესაბამისად, 5-წუთიანი ახალი ამბები საათში ერთხელ ეთერში გადის 
ყოველდღე კვირის გარდა, 11:00-იდან 18:00 საათის ჩათვლით.  
 
2. გაშუქებული თემები 

ახალი და მიმდინარე ამბების სატელევიზიო პროგრამები მოამბე 21:00 საათზე, მოამბე - დღის თემა, 
აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად, კვირის ინტერვიუ, ახალი კვირა, თავისუფალი ხედვა, 
პირველი აუდიტორია, 42° პარალელი, ბიზნესპარტნიორი, ღია სტუდია, ესტაფეტა, ლეგიონი და  
მსოფლიოს ამბები ორიენტირებულია როგორც მიმდინარე ასევე,  ექსკლუზიური და 
არამეინსტრიმული თემების ღრმა გაშუქებაზე.  

საანგარიშო პერიოდში ანალიტიკურ გადაცემებს შეემატა ყოველკვირეული საინფორმაციო-
ანალიტიკური გადაცემა ტრიბუნა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებას 
საპარლამენტო არჩევნების წინ. 

კიდევ ერთი ახალი სპორტული გადაცემა ტაიმაუტი, ორიენტირებულია არა მხოლოდ სპორტის 
მოყვარულებზე, ის მიზნად ისახავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.  

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პირველმა არხმა გააშუქა ყველა მნიშვნელოვანი თემა, ყველა 
პოზიცია და აუდიტორიას საშუალება ჰქონდა, მიეღო ამომწურავი და დაზუსტებული ინფორმაცია 
ქვეყანაში, თუ მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე პროცესების შესახებ. 
საანგარიშო პერიოდში საპარლამენტაშორისო ასამბლეაზე გავრილოვის ვიზიტის შემდეგ თბილისში 
დაიწყო  საპროტესტო აქცია, რომელიც, პრაქტიკულად, სხვადასხვა ფორმატით გაგრძელდა 

https://www.facebook.com/arajinaliktv/?__tn__=kC-R&eid=ARCcSGHvr6adsWrtA5O_PWFw8ryhFBaM-mMzAhcB7UHXNgHBuQfILshJMuBGW_PhFUojG9-tJ1icPmI_&hc_ref=ARTzZJZH3OxuPXM8CmvgFFQqENz9PZ49Vm16Um_iyNrfTgP6xJkNieSmsjpqWF5CIaY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3WvIK0_rwl28fMPzsYCxvZFraY-w7dEfj8P8-GpA9rVT25L9Z7s__stvrts9raDHD7NyxKZ0tDwsseL4Txipml8N-8yIbpUWr_FLTX0AQwgpsn7K-DWi559XgFEsASYj26-7vwDePjqmo7tf-oOVbi9SFVJusTIHYsE1J1RTyThvEcc0aC3PscQX0_YFuqTZkyyEFLpNuR5HGYEHE-B0RG4wNHX6gS7IrLGNtovWRw21czOt73vXoHdX5FjtNzrol_3ABkxJ1ch-5dacxuwmPzH-u7e4NHns7_OUxqrLqBdPxMdZ0UBlKx_boyml9Wo8-drKNC4S_ow57-n_chA2Y6aLQNCYmRUKojA


სექტემბრამდე.  ეს მოვლენა, თანმდევი პოლიტიკური და სამართლებრივი პროცესებით, იყო ერთ-
ერთი თემა, რომელიც აქტიურად გაშუქდა. ასევე, ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა ივნისში 
მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული 
წესით, ე.წ. ნულოვანი ბარიერის პირობებში ჩატარებას და შესაბამისად საკონსტიტუციო 
ცვლილებებს ითვალისწინებს.   
გაშუქდა ევროპული საქართველოს ინიციატივა, სამომავლო კოალიციებთან დაკავშირებით 
მემორანდუმის გაფორმების შესახებ.  
როგორც წინა საანგარიშო პერიოდში, ამჯერადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი, რომელიც ჯერ იუსტიციის 
საბჭოში მიმდინარეობდა, შემდეგ კი პარლამენტში გაგრძელდა.    
გაშუქდა სამთავრობო ცვლილებები, ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენა და სამთავრობო 
პროგრამა, ამ საკითხზე პარლამენტში გამართული დებატები.  
კვლავ აქტიურად შუქდებოდა საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე პროცესები, უკანონო ბორდერიზაცია 
სოფელ გუგუთიანთკარსა და ჩორჩანაში,  საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო ბლოკ-საგუშაგოების 
მშენებლობა, ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა და ერგნეთის შეხვედრები.  მომზადდა რამდენიმე 
რეპორტაჟი ჟენევის ფორმატის შესაძლო ცვლილებაზე, რუსეთის მხრიდან საჰაერო მიმოსვლის 
შეზღუდვაზე და სანქციების დაწესებაზე. ყურადღების ცენტრში იყო ევროსასამართლოს 
გადაწყვეტილების შემდეგ ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის საქმესთან დაკავშირებული მოვლენები 
და მედიაგარემო.   
გაშუქდა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმე, ასევე მათ მიერ საზოგადოებრივი 
მოძრაობის დაფუძნება.  
ფართოდ გაშუქდა საქართველოში ჩატარებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმი, ასევე 
საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა საქართველოს 
ალიანსში გაწევრიანების ალტერნატიულ სქემაზე ისაუბრა. 
პირველი არხის გადამღებმა ჯგუფმა იმუშავა ნიუ-იორკშიც, სადაც გაეროს 74-ე ასამბლეაზე 
სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი და შეხვედრები გამართა საქართველოს 
დელეგაციამ.  ყურადღება დაეთმო პრეზიდენტის მიერ პატიმართა შეწყალების საქმეს, რომელიც 
პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების მიზეზი გახდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 
რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებს, ადგილობრივი თვითმართველობების მუშობის ეფექტურობას 
და მოსახლეობის წინაშე არსებულ პრობლემებს.  
ცალკე აღსანიშნავია პროექტი მრავალფეროვანი საქართველო. პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა 
ენებზე მზადდება რეპორტაჟები და დოკუმენტური მასალები საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობების შესახებ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიაპროდუქცია ითარგმნება ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზე.  

პროექტის მრავალფეროვანი საქართველოს მიზანია საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური 
უმცირესობების ინფორმირება, მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლება, მრავალფეროვან 
კულტურათა დიალოგის და ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა.  

3. დამოუკიდებელი პროგრამები და მათი მწარმოებლები 

ბიზნესპარტნიორი - პროექტის მიზანია აუდიტორიას მიაწოდოს ყველაზე ამომწურავი და 
ობიექტური ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებსა და 
ბიზნეს აქტივობებზე. პროექტი წარმოადგენს გარე წარმოებას და მას ახორციელებს ბიზნეს მედია 
კორპორაცია. ეს კორპორაცია მედია ბაზარზე ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიაა, რომელიც 
ბიზნესის ამბებზეა ორიენტირებული. ბიზნეს მედია კორპორაცია ფლობს გაზეთ Caucasus Business 
week-ს, ასევე ვებ პორტალებს bpi.ge და avianews.ge. 
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ტელეპროექტები  - მედიაწარმოება, რადიო, ტელეფილმები  
 

 
ტელე პროექტები - მედია წარმოება  

 
2019 წლის მესამე კვარტალში ტელეპროექტების (მედიაწარმოების მიმრთულება) სტატისტიკური 
მონაცემები:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
შენიშვნა: ახალი  (2019 წლის სექტემბერი) სეზონის მონაცემებით, ყველა გადაცემა, რომლის  
მაუწყებლობა მიმდინარეობდა  გასულ (2018-19) სეზონზე, აგრძელებს მუშაობას.  

o გადაფორმატებული  ტელე პროექტები:  ახალი დღე და ნაშუადღევს.  
o ახალი პროექტები: ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია 
o ახალი პროექტები წარმოების ფაზაში: მე ვარ საქართველო და დოსიე (თოქ შოუ) 
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მნიშვნელოვანი მოვლენები/სამუშაოები/ნაბიჯები/სიახლეები - ტელეპროექტების მიმართულებით   
 
გადაფორმატების შემდეგ დილის  გასართობ შემეცნებით პროგრამას  „ახალი დღე“ დაემატა შემდეგი 
რუბრიკები: „პოპხელოვნება“; „ქალაქი“; „რეგიონი“;  „ბიზნესპარტნიორი”. 

 
განახლებული სეზონიდან „ახალი დღე“ წარმოგიდგენთ მსოფლიოს ყველაზე 
საინტერესო მოვლენებს – დღის ამბებს და ადამიანებს, რომლებიც ცვლიან 
სამყაროს. პროგრამა კვლავ ითვალისწინებს მუსიკალურ პრემიერებსა და 
მულტიმედიურ თანამშრომლობას საქართველოს რადიოსთან. გადაცემას ყოველ 

ნახევარ საათში ტრადიციულად უერთდება არხის მთავარი საინფორმაციო პროგრამა „მოამბე“ 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ეკონომიკის სიახლეებით. 
  

 

პროექტ  „ნაშუადღევს“  გადაფორმატების შემდეგ ახალი სეზონიდან დაემატა ახალი რუბრიკები: 

ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს „ნაშუადღევის“ დაემატა 
განახლებული რუბრიკა -“მანჯის სამზარეულო“. რუბრიკის მიზანია ქართული 
გასტრონომიის პოპულარიზაცია. პერიოდულად ჩვენი სტუმრები იქნებიან 
როგორც ცნობილი „შეფები“, ასევე ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც 
განსაკუთრებით უყვართ გასტრონომია. „მანჯის სამზარეულოს“ რეცეპტები 
მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს პირველი არხის 

ონლაინ პლატფორმაზე. 

ყოველ ოთხშაბათს ხდება ახალი წიგნების მიმოხილვა, რომელიც ითვალისწინებს რუბრიკის 
ავტორის რეკომენდაციებს ლიტერატურის მოყვარულთათვის, საინტერესო ინფორმაციას წიგნების 
ავტორებისა და კონკრეტული ლიტერატურული ჟანრის სხვა ცნობილი წარმომადგენლების შესახებ. 

 

„ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია“ - ექსპონატებით ისტორიის მოყოლა 
მუზეუმებისთვის მიღებულ ფორმატს წარმოადგეს. პროექტს ჯერ კიდევ 2016 წელს ჩაეყარა 
საფუძველი, როდესაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა, 
აკადემიკოსმა დავით ლორთქიფანიძემ საავტორო რუბრიკის გაძღოლა დაიწყო ჟურნალში National 
Geographic საქართველო. ავტორი მკითხველს თითოეულ ნომერში  ჩვენი ქვეყნის ისტორიას 

ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში დაცული ექსპონატების საშუალებით 
მოუთხრობდა. 

 

2019 წლიდან კი პროექტი ტელე-რადიო ფორმატის სახეს იძენს და 
საქართველოს პირველი არხი ეროვნულ მუზეუმთან ერთად წარმოგიდგენთ 

გადაცემას „ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია“. პროექტის ფარგლებში, თქვენ 
შესაძლებლობა მოგეცემათ, გაეცნოთ საქართველოს ისტორიას, უძველესი გეოლოგიური 
ეპოქებიდან დაწყებული – თანამედროვეობამდე. გაეცნოთ თავად უნიკალური ექსპონატების 
ისტორიებს და მათ აღმომჩენ მეცნიერებს, შეიტყოთ მათი სამეცნიერო მნიშვნელობის შესახებ და 
გაიგოთ ისეთი ფაქტები, რომლებსაც ვერც საგამოფენო ეტიკეტზე ამოიკითხავთ და ვერც 
საინფორმაციო დაფაზე. ავტორი და წამყვანი – აკადემიკოსი დავით ლორთქიფანიძე 



„მასტერშეფი“ – მსოფლიოში პოპულარული, რეიტინგული, ერთ-ერთი საუკეთესო გასართობი და 
შემოქმედებითი შოუ ქართულ ტელესივრცეში  მაყურებლის წინაშე მეორე სეზონით წარსდგება. 
„მასტერშეფი“ ყველაზე ცეცხლოვანი, დინამიკური კულინარიული გადაცემაა, რაც კი ოდესმე 
გინახავთ და აშშ-ში პოპულარული პროგრამების რეიტინგებში ყოველთვის საპატიო ადგილს 
იკავებს. „მასტერშეფი“ კი სწორედ ის გახდება, ვინც ყველა დაბრკოლებას გადალახავს, გაუძლებს 
ყველაზე კომპეტენტური ჟიურის კრიტიკას, მოამზადებს ვიზუალურად მიმზიდველ, გემრიელ 
კერძებს და,  საბოლოო ჯამში - აღიარებენ, როგორც პროფესიონალ მზარეულს. 

საქართველოს ვარსკვლავი – პირველ არხზე ახალი მუსიკალური მეგა-შოუ იწყება. პროექტის 
გამარჯვებული საქართველოს 2019 წლის „ევროვიზიაზე“ წარადგენს. ცნობილი ამერიკული შოუს 
ქართული ანალოგი  მზადების პროცესშია.   მაყურებელს იანვრიდან 9 საკონცერტო ტური 
ელოდება.  

რანინა - წინასაწარმოო სამზადისი დაიწყო მუსიკალურმა პროექტმა „რანინა“.  ისევე როგორც წინა 
სეზონზე, პროექტის გამარჯვებული საქართველოს 2020 წლის საბავშვო  „ევროვიზიაზე“ წარადგენს. 

მარტივი ლოგიკა - პირველი არხის ეთერში გაგრძელდა გეიმ შოუ „მარტივი ლოგიკა“  რომელიც 
საერთაშორისო პროექტის ანალოგია. მსგავსად წინა სეზონისა, თამაშში მონაწილეობის მიღება 
შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, ვინც ჩათვლის,  რომ არის სხარტი, აზარტული და აქვს საკმარისი 
ლოგიკა იმისთვის, რომ მოიგოს თანხა.  

ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი? - პირველ არხზე გრძელდება „მეტრო გოლდვინ მეიერის  
პროექტი „ხარ თუ არა ეექვსე კლასელზე ჭკვიანი?“ გადაცემა ყოველ ოთხშაბათს საღამოს რვა საათზე 
გავა ეთერში და მაყურებელს ქვეყნის საუკეთესო მეექვსეკლასელებს გააცნობს..  

პირადი ექიმი - მარი მალაზონია - გადაცემა, რომელიც ადამიანს ეძღვნება და საზოგადოებაში 
კვლავ აგრძელებს  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვდრებას:  ახალი რუბრიკები, პროექტები, 
კამპანიები და აპლიკაციები მაყურებლის ჩართულობით, გადაცემის ფორმატის ფარგლებში და 
ფეისბუქზე. 

რეალური სივრცე - ახალი სეზონიდან კვლავ ეთერში დაბრუნდა  რეალური სივრცე  ყველა 
მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და სოციალური თემით, რომლის მთავარი ღერძი კვლავ 
ადამიანია, თავისი პრობლემით, დილემით და ცხოვრებით "რეალურ სივრცეში".  

„კაცები“ - იუმორისტული თოქშოუა, რომელშიც მოისმენთ ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე 
ახალი ამბების იუმორისტულ მიმოხილვას. გადაცემაში იხილავთ სხვადასხვა რუბრიკებს. მათ 
შორის აღსანიშნავია, ცნობილ სახეებთან გასაუბრება, თამაშები და სხვ. რაც მთავარია, გადაცემის 
ჩაწერა ხდება აუდიტორიის თანდასწრებით, „ცოცხალი” იმპროვიზებული იუმორით. 

ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ - ტელეეთერში მეოთხე სეზონით დაბრუნდა, ზურა ყიფშიძესთან ერთად, 
კვლავ ვაგრძელებთ ქართველი მსახიობების, რეჟისორების, მოქანდაკეების და ხელოვნების სხვა 
სფეროს წარმომადგენლების გახსენებას.  

წიგნების თარო  - ახალ საეთერო ბადეში ჩაეშვა წიგნების თაროს  მეექვსე სეზონი.  

ფერმა - სატელევიზიო ჟურნალ „ფერმას“ მისია კვლავ უცვლელია და იგი კვლავ აგრძელებს  
არსებობას. გადაცემის მიზანია საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 
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ხელშეწყობა, სამიზნე აუდიტორიისთვის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის შესახებ 
სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდება, საზღვარგარეთულ გამოცდილებასა და ტექნოლოგიურ 
სიახლეებში ინფორმირება, საკანონმდებლო ცვლილებების და ახალი რეგულაციების გაცნობა. 
მაუწყებლის ერთ-ერთი პრიორიტეტიდან გამომდინარე სოფლად მცხოვრები რიგითი ადამიანების 
(ფერმერების და გლეხების) ცხოვრების სტილის და პრობლემების გაშუქება.  

„აკუსტიკა” - მუსიკალური პროექტი, რომელსაც ცნობილი მუსიკოსები, კომპოზიტორები, 
ფოლკლორისტები და მომღერლები სტუმრობენ, მესამე სეზონით წარსდგა მაყურებლის წინაშე. 
„აკუსტიკაში” ცნობილი და მაყურებლისთვის საყვარელი სიმღერები ახლებური ინტერპრეტაციით 
და, რაც მთავარია, ცოცხლად შესრულდება. ამგვარი მიდგომა, გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი 
პრიორიტეტია. გარდა ამისა, წარმოგიდგენთ ორიგინალურ დუეტებს – სხვადასხვა თაობის და 
ჟანრში მოღვაწე მუსიკოსები სიმღერებს ერთად შეასრულებენ. მაყურებელს ვთავაზობთ 
ორიგინალურ ექსპერიმენტებსაც: მაგალითად, ქართული ფოლკლორისა და თანამედროვე 
ელექტრონული მუსიკის სინთეზს. 

 

 
#წიგნებისთაროMEDIA - ასეთია ახალგაზრდული სოციალური პროექტის სახელწოდება, რომელიც 
უნიკალურ ქართულ პლატფორმაზე ხორციელდება. პროექტის მიზანია მთელი საქართველოს 
მასშტაბით გამოავლინოს შემოქმედებითი ნიჭით გამორჩეული ახალგაზრდები, როგორც 
მოსწავლეები, ისე სტუდენტები, ხელი შეუწყოს მათ განვითარებას და მათთან ერთად შექმნას 
ახალი, თავისუფალი, წიგნიერი, სწავლასა და წარმატებაზე ორიენტირებული ახალგაზრდული 
მედია სივრცე. 
მობილური აპლიკაცია “წიგნების თარო” (Google Play/App Store), საქართველოს ახალგაზრდებს 
საშუალებას აძლევს, გააზიარონ ნებისმიერი საინტერესო ამბავი, რომელიც მნიშვნელოვანია 
უშუალოდ მათ და ასევე მათი თანატოლების ცხოვრებაში, აქტუალურია ქვეყნისთვის და 
გარშემომყოფი სამყაროს მრავალფეროვნებას ასახავს. ამბის გაზიარება შესაძლებელია ნებისმიერი 
ფორმით - ფოტო, ვიდეო, ტექსტი. ყველა პოსტი, რომელიც რედაქციის გადაწყვეტილებით 
“წიგნების თაროს” აპლიკაციაში გაზიარდება, ავტომატურად ხდება #წიგნებისთაროMEDIA 
პროექტის მონაწილე. პლატფორმა ყველასთვის თავისუფალია, თუმცა ზოგიერთ კონკურსში 
მონაწილეობა მხოლოდ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შეუძლიათ. 
პირველი ოქტომბრიდან 10 დეკემბრამდე, 10 კვირის განმავლობაში, “წიგნების თაროს” აპლიკაციაში 
სხვადასხვა კონკურსები გაიმართება. გამარჯვებული ავტორები კონკურსების შესაბამისი პრიზებით 
- ტექნიკის მაღაზიის 100-ლარიანი ვაუჩერებით და iPhone-ებით დაჯილდოვდებიან. 
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ტელეფილმები 

 
 

 
დასრულდა და ჩაბარდა დოკუმენტური ფილმი „გურამ ბზვანელი“ (ავტორი ლევან ბზვანელი, 
რეჟისორი ლევან კიტია)  
დასრულდა  და 16 სექტემბრიდან ყოველ ორშაბათ და სამშაბათს ეთერში გადის ფილმი „სტოკსი- 
პოლკოვნიკის დახეული წერილები“.  ჩაბარდა დამონტაჟებული 14 სერია, მიმდინარეობს სერიების 
საეთეროდ მომზადება. 
დასრულდა  მრავალსერიანი ფილმების ციკლი   „საიდუმლო კარტოთეკის“ ( ავტორი: მიხეილ 
ბასილაძე. რეჟისორი: შალვა შენგელი) მე-2 ფილმის 1 სერიის მონტაჟი 
დასრულდა დოკუმენტური სერიალის „პრესა და ერის“ (ავტორი თამაზ ჯოლოგუა, რეჟისორი 
ანდრო ჭიაურელი) 1-ლი  ფილმის 2 სერია. 
22 სექტემბერს ეთერში გავიდა მარიამ ხაჭვანის ფილმი „უშგული - ჩემი სამოთხე“ 
დასრულდა  და 29 სექტემბერს ეთერში გავიდა  ფილმი „ივანე ბერიტაშვილის“ ( ავტორი არჩილ 
შუბაშვილი, რეჟისორი ბესიკ გაფრინდაშვილი).    
დასრულდა და ჩაბარდა სერიალი „თბილისის კართან“ (ავტორი აკა მორჩილაძე, რეჟისორი გიორგი 
ებრალიძე).  

 
თბილისის თეატრალურ უნივერსიტეტთან ერთად სადებიუტო 
მოკლემეტრაჟიან ფილმზე გამოცხადებულ  კონკურსში  გამოვლინდა 7 
გამარჯვებული პროექტი, რომლის დაფინანსება 2019 წელს არის 
გათვალისწინებული. პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე დაფინანსდა 5 
მოკლემეტრაჟიანი სადებიუტო ფილმი:  
 

1. „ფოტო გადაღება“ -რეჟისორი ილია ასიტაშვილი 
2. „მილა“ - რეჟ: სალომე ვეფხვაძე 
3. „სასტუმრო მირაჟი“  - გურამ ბაქრაძე 
4. “flyt” - გრიგოლ ნოდია 
5. „შავი ზღვა“ - თინათინ ემირიძე 

o 11 სექტემბერს დასრულდა და ჩაბარდა ფილმი „მილა“. 
o 16 სექტემბერს, დასრულდა და ჩაბარდა ფილმი „ფოტოგადაღება“   
o ორი  პროექტის „თანაგრძნობა“ (ზვიად ციკოლია) და „ღამის სკოლა“(გრიგოლ 

სამსიანი) ავტორებთან მიმდინარეობს ხელშეკრულებაზე მუშაობა. 
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რადიო 
 

 

კვლავ გრძელდება რადიოს განვითარების პროექტი.  შეგახსენებთ, რომ  განვითარების პროექტი 
რომელიც გასულ სეზონზე დაიწყო,  ემსახურება: რადიოს ეფექტურობის გაძლიერებას; რადიოს 
მოქნილობის გაზრდას და თანამედროვე ტენდენციებზე მორგებას. 

 

მესამე კვარტლის განმავლოვბაში გრძელდება ახალ პროგრამებზე მუშაობა, მათ შორის იმ 
მიმართულებებზეც, სადაც კონკურსის საფუძველზე გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა.  

          სასკოლო განათლების საკითხებით დაინტერესებულ მსმენელთათვის, მესამე კვარტლიდან, 
დაემატა გია მურღულიას ყოველკვირეული საავტორო 
რადიოგადაცემა „ჩვენი სკოლა’’, რომელიც კონცენტრირებული 
იქნება სასკოლო ცხოვრების მნიშვნელოვან და აქტუალურ 
მოვლენებზე, ქართული და უცხოური სასკოლო განათლების 
სისტემის რეფორმებსა და პრობლემებზე.„ჩვენი სკოლა“ შექმნის 
პრინციპულ სადისკუსიო სივრცეს, რომელშიც შესაძლებელი იქნება 
განსხვავებული აზრის მოსმენა და უკეთეს შემთხვევებში – 
კონსენსუსის მიღწევაც.გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ის 
შეეცდება იყოს დინამიკური და საინტერესო მსმენელისთვის, 

რომლისთვისაც ყოველთვის მნიშვნელოვანია, კარგად იცნობდეს სკოლას, რათა მართებული 
არჩევანიც გააკეთოს და შეძლოს კიდეც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას გონივრულად 
მოსთხოვოს ის, რაც მოსწავლეს უკეთესი განვითარების შესაძლებლობას მისცემს. 

         

 დაფორმატდა და დაემატა ახალი თემატური რუბრიკები  დილის და საღამოს ეთერის გადაცემებს, 
მათ შორის „პიკი საათს“: 

o ,,ფარდის მიღმა“ - ყოველკვირეული თეატრალური 
რუბრიკა, რომელიც მიმდინარეთეატრალური ამბების 
მიმოხილვის პარალელურად ორიენტირებულია 
თეატრის კულისების, საგრიმიოროების, სახელოსნოების, 
გარდერობისა თუ სხვა ,,ფარდის მიღმა“ ამბების 
შეგროვებაზე 

o ,,ემიგრანტი“ - ყოველ ორშაბათს მსმენელს ვაცნობთ უცხოეთში მცხოვრებ 
ქართველებს, რომლებიც სამაგალითოები არიან თავინთი პროფესიული უნარებით, 
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თუ მიზნებით, თუ წარმატებისაკენ მიმავალი ნაბიჯებით. 
o „კონსულტაციის საათი“ - ჟურნალისტი კრებს და საეთეროდ ამზადებს 
პროფესიონალების რჩევებს ერთ კონკრეტულ საკითხზე. თემა ირჩევა აქტუალობის 

მიხედვით . 
o ყოველ ხუთშაბათს, ან პარასკევს გადის რედაქციის ორი ყველაზე ახალგაზრდა 
o წევრის მიერ მომზადებული კონკრეტული თემა, რაც ახალგაზრდული პრობლემების 
o გაშუქებისკენაა მიმართული 
o „რადიოგიდი“ - ყოველ პარასკევს მსმენელს ვთავაზობთ ვირტუალურ 
o რადიომოგზაურობას ერთ კონკრეტულ, რაიმე ნიშნით (იქნება ეს არქიტექტურა, 
o შენობის ისტორია, თავად სივრცის მნიშვნელობა თუ სხვა) საყურადღებო შენობაში. 

  

გადაცემა „სახლისკენ“ დაემატა: 

o რუბრიკა „ეკოლოგია“ ნინო იმნაიშვილთან ერთად. რუბრიკაში „ეკოლოგია“ საუბარია 
მსოფლიო ეკოპრობლემებსა და გამოწვევებზე, საქართველოსა და 
მსოფლიოში მიმდინარე ეკო პროცესებზე.  

o რუბრიკა „ბიზნესპარტნიორი“ სოფიო მაქაცარიასთან 
ერთად 

o რუბრიკაში ვსაუბრობთ საქართველოში მიმდინარე 
ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებზე 

o რუბრიკა „შოუ ბიზნესი“ ელენე კალანდაძესთან ერთად 
o რუბრიკა „შოუ ბიზნესი“ წარმოგიდგენთ ამ სფეროს 

მსოფლიო სიახლეებს და სტუმრად იწვევს ქართული შოუ-ბიზნესის წარმატებულ 
წარმომადგენლებს, წარმოგიდგენთ სიმღერის პრემიერებს და ცოცხალ შესრულებას 
პირდაპირ ეთერში 

o რუბრიკა „მოვლენა“ დავით გორგილაძესთან ერთად. რუბრიკის ფარგლებში განიხილება 
მოვლენები სხვადასხვა სფეროდან, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და 
აგრეთვე სხვადასხვა ეპოქის ისეთი მოვლენები, რომელთაც შეცვალეს მსოფლიო 

o რუბრიკა „ლიტერატურა და ხელოვნება“ გიორგი კეკელიძესთან ერთად. რუბრიკა 
მიმოხილავს ახალ წიგნებს,გამოცემებს,  აგრეთვე სალიტერატურო და სახელოვნებო დარგში 
მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მაუწყებლობის წვდომის გაუმჯობესების კუთხით. გრძელდება 
მუშაობა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიასთან და შპს ტელერადიოცენტრთან, რათა წლის 
ბოლომდე მაუწყებლობამ მოიცვას მთელი საქართველო. ამ მხრივ უკვე არის არსებითი 
მიღწევები,დაზუსტდა და დაკონკრეტდა ყველა ის ტექნიკური საშუალება, რითაც შესაძლებელი 
იქნება დასახული მიზნის მიღწევა.შემდეგი ეტაპია ადგილზე ტექნიკური სამუშაოები და შემდგომ 
ტესტირების რეჟიმი. 

ასევე მიმდინარეობს გადამცემების RDS სისტემებით აღჭურვა. RDS სისტემები უზრუნველყოფს 
არხის ცნობადობას და ავტომობილის ერთი სამაუწყებლო ზონიდან მეორეში გადასვლის დროს 
ახალ სიხშირეზე ავტომატურ გადაყვანას.  

ტექნიკური სამუშაოები, ტელერადიოცენტრთან  შეთანხმებული სამუშაო გეგმის ახალი გრაფიკის 
მიხედვით მიმდინარეობს და  დასასრულს უახლოვდება.რის მიხედვითაც 2019 წლის ბოლომდე 
სამაუწყებლო ზონები დაიფარება და მაუწყებლობა გაუმჯობესდება . ამ პროექტის წყალობით, 
საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე (25 სამაუწყებლო ზონა) საქართველოს რადიო  პირველად 
გაჟღერდება. ამჟამად ინსტალირებულია 23 სამაუწყებლო ზონაში: 
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1. დუშეთი-მჭადიჯვარი 
2. ბარისახო 
3. ლაგოდეხი 
4. საგარეჯო 
5. ცაგერი 
6. ონი 
7. პატარა ონი 
8. გლოლა 
9. ხაშური 
10. ბორითი 
11. ასპინძა 
12. ქედა 
13. შუახევი 
14. ჩოხატაური 
15. ნაბეღლავი 
16. მარტვილი 
17. გუდაური 
18. მაღაროსკარი 
19. შატილი 
20. უშგული 
21. იდლიანი 
22. გორაძირი 
23. ფლატე 
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მედია 
 

წარმოდგენილი დოკუმენტი  ასახავს 2019 წლის მესამე კვარტლის განმავლობაში მედიის ბლოკის საქმიანობის 
შემაჯამებელ ანგარიშს.  

 

o ცვლილებები ბადეში 
 

2019 წლის მესამე კვარტალი, პირველი არხის პროგრამირების თვალსაზრისით, ორ 
ნაწილად იყოფა: 1. ივლისი-აგვისტო, როდესაც არხის ბადე საზაფხულო პროგრამირებით 
იყო აგებული  და  2. სექტემბერი - როდესაც არხმა ახალი 2019-20 წლების სატელევიზიო 
სეზონი დაიწყო.  

საზაფხულო პროგრამირების ფარგლებში პირდაპირ ეთერში მუშაობას აგრძელებდა 
საინფორმაციო სამსახური. არხზე განთავსებული იყო  მექანიკური პროდუქციის დიდი 
წილი: მხატვრული, თუ დოკუმენტური სერიალები, ფილმები, ანიმაცია.    

უნდა აღინიშნოს, რომ ზაფხულის ამ პერიოდშიც დიდი იყო სპორტის წილი. მეორე 
კვარტალში, პირველი და მეორე არხების საშუალებით გადაიცემოდა შემდეგი სპორტული 
ასპარეზობები: 

1. ევროპის საკლუბო თამაშები ფეხბურთში; 
2. 18 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი წყალბურთში; 
3. საქართველოს ნაკრების თამაშები ფეხბურთში; 
4. 3-3-ზე კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატი თვრამეტწლიანების;  
5. ტესტ-მატჩები რაგბიში;  
6. მსოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში;  
7. მსოფლიო თასი რაგბიში;  

ახალი სეზონი საქართველოს პირველ არხზე 2 სექტემბერს დაიწყო. ეთერში დაბრუნდა 
გასულ სეზონზე არსებული ყველა გადაცემა, გარდა იუმორისტული გადაცემისა „ღამის 
შოუ“, „ილუზიონი“ და „პირველი აუდიტორია“. 

ახალი სეზონის ბადეში, პრაიმ-თაიმის ზოლში (22:00 საათიანი ზოლი), ორიგინალური 
წარმოების პროდუქტი განთავსდა: კვირაში ხუთი დღე (ორშაბათი-პარასკევი) 
დოკუმენტური და მხატვრული სერიალები, ორშაბათი-სამშაბათი - „სტოქსი. პოლკოვნიკის 
დახეული წერილები“ და ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი - „იდეალური დედა“. 

 სოციალურ-პოლიტიკური შინაარსის გადაცემებისთვის ახალი სეზონის ბადეში 22:30 
საათიანი ზოლი შეირჩა. ამ ზოლში მოიაზრება: „კვირის ინტერვიუ ირაკლი აბსანძესთან 
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ერთად“, „თავისუფალი ხედვა“ „42-ე პარალელი“, „აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან 
ერთად“ და დაემატა ახალი გადაცემა „ტრიბუნა“. 

გადაცემები „კაცები“ და „აკუსტიკა“ ახალ სეზონზე შაბათ-კვირის საღამოს ეთერშია 
განთავსებულნი. 

სიახლეა დღის ეთერშიც: შემცირდა გადაცემა „ნაშუადღევის“ საეთერო დრო და 14:30-დან 
15:00-მდე ზოლი შეავსო სპორტულმა გადაცემამ „ტაიმაუტი“. 
   

o   საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
 
სექტემბრის თვეში გაიმართა პირველი არხის ახალი დოკუმენტური სერიალის „სტოქსი- 
პოლკოვნიკის დახეული წერილები“ პრემიერა, ამასთან მოწვეულ სტუმრებს მიეწოდათ 
ინფორმაცია პირველი არხის ახალი სეზონის შესახებ. 
პირველი არხის მედიამხარდაჭერით, სექტემბრის თვეში ბათუმში გაიმართა  საავტორო 
ფილმების მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი – „ბიაფი“ (Biaff).  
ასევე მედია მხარდაჭერა გაეწია საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა 
საზოგადოების IV საერთაშორისო ყრილობას, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. 
2019 წლის მეორე კვარტალში გადაცემების პრომოუშენი მიმდინარეობდა სხვადასხვა 
სარეკლამო პლატფორმაზე.    
მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდა მოქალაქეების წერილების და სატელეფონო ზარების 
მონიტორინგი და უკუკავშირის განხორციელება.  
2019 წლის საეთერო სეზონისთვის განისაზღვრა გადაცემების სასაჩუქრე პაკეტების 
ბრენდირება და მათ შესაძენად ჩატარდა ტენდერი. 2019 წლის განმავლობაში 
გადაცემებისთვის, რომელშიც მაღალია საზოგადოების ჩართულობა ეტაპობრივად 
ხორციელდება სასაჩუქრე ატრიბუტიკით უზრუნველყოფა.  
 
 

o საერთაშორისო მიმართულება 
 
საერთაშორისო მიმართულებით ორგანიზება გაეწია მნიშვნელოვან შეხვედრებს, მიმდინარე 
ღონისძიებების პარტნიორულ, თუ ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას. მათ შორის, 
აღსანიშნავია მონაწილეობა ევროპის მაუწყებელთა კავშირის გენერალურ ასამბლეაზე და 
გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის თინათინ ბერძენიშვილის მოხსენება, 
გენდერული თანასწორობის შესახებ, მსოფლიოში უდიდეს მედიისა და ტექნოლოგიების 
ფორუმზე IBC.  
საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა EBU აკადემიის ფარგლებში რიგით მეორე ტრენინგს 
უმასპინძლა, სადაც მონაწილეობა ჟურნალისტებმა სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და 
საქართველოდან მიიღეს. 
ორგანიზება გაეწია საქართველოს ვარსკვლავის მონაწილის, გიორგი 
ფრუიძის  საფრანგეთში სასწავლებლად წასვლას. საფრანგეთის მუსიკალურ აკადემიასა და 
საზოგადოებრივ მაუწყებელს შორის გაფორმდა ხელშკრულება. 

2019 წლის III კვარტლის ანგარიში | 17  
 



o კვლევისა და ანალიტიკის ჯგუფი 
 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გაშუქებული ინფორმაციის პროგრამულ 
პრიორიტეტებთან შესაბამისობის გაზომვის მიზნით, მომზადდა პროექტი, რომელიც 
უზრუნველყოფს მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე  მონიტორინგის უწყვეტი პროცესის 
წარმართვას.  
 
მესამე  კვარტალში, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა    
 სპეციალური პროგრამის შექმნა ; 
 მონაცემების კორექტირება;  
 მიმართულების და კატეგორიების  დახვეწა და სრულყოფა; 
 მონიტორების ტრეინინგი და პროგრამაში დარეგისტრირება; 
 პირველი არხის მექანიკური პროდუქციის კლასიფიკაცია;  

 
მონიტორინგის მასალების დამუშავების და  ანალიზის საფუძველზე მომზადდა  
საანგარიშო პერიოდის საზოგადოებივი მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე შემდეგი 
თემების გაშუქების ანგარიშები: გენდერული  თანასწორობა; ქალთა უფლებები; ოჯახური  
ძალადობა; 
 
EBU-ს მოთხოვნის შესაბამისად,  მომზადდა და გაიგზავნა  ევროპის 2020 წლის ევროპის 
ჩემპიონატის შესარჩევი  მატჩების  სარეიტინგო მონაცემები. 
 
მესამე კვარტალში მეორე კვარტალთან შედარებით გაიზარდა  1 არხის აუდიტორია  და 
ყურების ხანგრძლივობა. შესაბამისად, არხის მიმართ გაიზარდა ლოიალურად განწყობილი 
მაყურებლის რაოდენობა. 
                  
 
საშუალო წუთობრივი რეიტინგი გაიზარდა 18 %-ით   
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 არხის წილი გაიზარდა  36%-ით 
                
 

 
 
 
არხის ყურების ხანგრძლივობა  გაიზარდა  21%-ით 
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o ვიზუალური გაფორმების ჯგუფი 
 
საანგარიშო პერიოდში, ვიზუალური გაფორმების ჯგუფმა იმუშავა  მიმდინარე თუ ახალ 
პროექტებზე.  ჯგუფის მიერ მომზადებული ანონსები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:   
https://1tv.ge/show/anonsebi/?tab=video&video_category=0  
 
 საერთო ჯამში დამზადდა : 
 

o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o მზა პროდუქციის შესყიდვისა და თარგმნა-გახმოვანების სამსახური 

 
გახმოვანების ჯგუფმა 2019 წლის მესამე კვარტალში გაახმოვანა მხატვრული, 
დოკუმენტური ფილმები  და მხატვრული სერიალები.  უკვე საბოლოო სახით, ანუ 
მასტერინგის ჩათვლით,  გახმოვანების ჯგუფმა  საეთეროდ დაამზადა 255 საათი. 
ივლისში გახმოვანდა 105  სთ, აგვისტოში -  60 სთ, სექტემბერში - 90  საათი.  
პროდუქციის დიდი ნაწილი გახმოვანებულია ორ ხმაში, მაგრამ მხატვრული ფილმები 
გარკვეული ნაწილი გახმოვანდა სამ და ოთხ ხმაშიც კი. 
 

o ონლაინ მედია 
დასრულდა აპლიკაციის „მოქალაქე რეპორტიორი“ რებრენდინგი, რის შემდეგაც შეიქმნა 
მობილური აპლიკაცია #წიგნებისთაროMEDIA. 
აპლიკაცია საქართველოს ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს, გააზიარონ ნებისმიერი 
საინტერესო ამბავი. ამბის გაზიარება შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმით – ფოტო, ვიდეო, 
ტექსტი. ყველა პოსტი, რომელიც რედაქციის გადაწყვეტილებით, აპლიკაციაში გაზიარდება, 
ავტომატურად ხდება #წიგნებისთაროMEDIA პროექტის მონაწილე. პლატფორმა 
ყველასთვის თავისუფალია, თუმცა ზოგიერთ კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ 
მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შეუძლიათ. ამ ეტაპზე, დაგეგმილია რამდენიმე კონკურსის 
ჩატარება.  

პროდუქტი რაოდენობა 

ახალი გადაცემების სრული შეფუთვა  6 
პრომო 51 
ანონსი 139 

ლოგოს ანიმაცია 5 

ლოგო 4 

ქუდი 4 

გრაფიკული ტიხარი 12 

საეთერო ტიხარი  7 

პლიაშკა 4 

გრაფიკული ფონი 6 

ბანერი (WEB,FB) 30 
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https://1tv.ge/show/anonsebi/?tab=video&video_category=0


 
 
ონლაინ მომხმარებელთა რაოდენობა დინამიურად ზრდადია ყველა პლატფორმაზე: 
 
1tv.ge საიტის სტატისტიკა 

IIIკვარტალი 2019 IIკვარტალი 2019 
ვიზიტი საიტზე - 10,078,300 ვიზიტი საიტზე - 9,726,000 
უნიკალური მომხმარებელი 

(საშუალოდდღეში)–81,980 

უნიკალური მომხმარებელი (საშუალოდდღეში)–

86,940 

საშუალოდ დღეში ვიზიტი: 109,546 საშუალოდ დღეში ვიზიტი: 106,882 

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 311,350 
(27 სექტემბერი, 2019)  
 

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 395,501 
(21ივნისი, 2019)  
 

 
 
 
იუთუბარხების სტატისტიკა 

III კვარტალი 2019 IIკვარტალი 2019 
ნახვა - 28,300,000 ნახვა - 33,700,000 

საშუალოდ დღეში ნახვა - 308,000 საშუალოდ დღეში ნახვა - 370,000 

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 543,000 
(8 ივლისი, 2019) 

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 848,000 
(21 ივნისი, 2019) 

  
 
დღევანდელი მდგომარეობით,Youtube-არხების სტატისტიკით, პირველი არხი ლიდერია 
ქართულ მედიაში. 
 
 
 
ვიზიტები YouTube-არხებზე 2019 წელს 
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ტოპ20 პოსტი საიტზე 
IIIკვარტალი 2019 

 
 
 
ფეისბუქ-გვერდი - პირველი არხი (2019 წლის მესამე კვარტალი) 
 

ვიდეოების საერთო ნახვა - 26.2 მილიონი - წინა 3 თვესთან შედარებით ნახვები გაზრდილია 88 %-ით 
 
ვიდეოებზე მომხმარებლების ჩართულობა - 690.1 ათასი - წინა სამ თვესთან შედარებით გაზრდილია 49.4 
%-ით 
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გვერდის საერთო ლაიქების რაოდენობა 281,692- გაზრდილია 4.3%-ით 

 
 
ტოპ 3 ვიდეო  მესამე კვარტალში 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 წლის III კვარტლის ანგარიში | 24  
 



ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 
 

 
1. ინფორმაცია 2019  წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით დასაქმებულთა რაოდენობის 

შესახებ 

2019 წლის 30 სექტემბრის  მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
დასაქმებული იყო 1177 თანამშრომელი (მათ შორის 496  ქალი). 

 
 
2. ინფორმაცია 2019 წლის ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის მდგომარეობით 

ა) 2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
 სხვა სამუშაო შეთავსებული ჰქონდა 58 თანამშრომელს; 
 სამუშაოზე მიღებული იქნა 4 თანამშრომელი; 
 შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყდა 25 თანამშრომელთან; 
 დეკრეტულ შევებულებაში იმყოფებოდა 9 თანამშრომელი; 
 2019 წლის ივლისის თვეში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელმა“ მიიღო 2 სტაჟიორი. 

 
 

ბ) 2019 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
 სხვა სამუშაო შეთავსებული ჰქონდა 67 თანამშრომელს; 
 სამუშაოზე მიღებული იქნა 3 თანამშრომელი; 
 შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყდა 14 თანამშრომელთან; 
 დეკრეტულ შევებულებაში იმყოფებოდა 6 თანამშრომელი; 
 2019 წლის აგვისტოს თვეში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“  არ მიუიღია 

სტაჟიორი. 
 

 
გ) 2019 წლის  30 სექტემბრის მდგომარეობით, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 

 სხვა სამუშაო შეთავსებული ჰქონდა 73 თანამშრომელს; 
 სამუშაოზე მიღებული იქნა 14 თანამშრომელი; 
 შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყდა 18 თანამშრომელთან; 
 დეკრეტულ შევებულებაში იმყოფებოდა 7 თანამშრომელი; 
 2019 წლის სექტემბრის თვეში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელმა“ მიიღო 22 

სტაჟიორი. 
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იურიდიული სამსახური 
 
1. ხელშეკრულებების შესახებ 

2019 წლის მე-3 კვარტალში იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა 234 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 2019 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში: 
 

№ მოსარჩელე დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია 
1. ფ/პ ვახტანგ 

კანდელაკი 
სამუშაოდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილობა, სამუშაოზე 
აღდგენა და 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ 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 ვ. კანდელაკის სასარგებლოდ 
კომპენსაციის გადახდა. 
- გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრებულია 
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. 
- ამ ეტაპზე უცნობია, ცნო თუ არა დასაშვებად 
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საკასაციო 
საჩივარი 

 2. ფ/პ ეკატერინე 
მაჭავარიანი 

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

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ.  
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება და 
ბ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ე. მაჭავარიანის 
სასარგებლოდ დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა.  
 
- გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრებულია თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოში. 
- იმ ნაწილში, რითაც არ დაკმაყოფილდა სარჩელი, 
გადაწყვეტილება ასევე გასაჩივრებულია 
აპელაციის წესით მოსარჩელის მიერ 
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3. ფ/პ ბესიკ შარაშიძე სამუშაოდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილობა, სამუშაოზე 
აღდგენა და 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ.  
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სააპელაციო 
საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და ძალაში დარჩა 
პირველი ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება. შესაბამისად, 
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება და 
ბ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბ. შარაშიძის 
სასარგებლოდ დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა. 
 
- გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრებულია 
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში  

4. ფ/პ გაგა მოდებაძე სამუშაოდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილობა, სამუშაოზე 
აღდგენა და 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ 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. შესაბამისად, 
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება; 
ბ) მოსარჩელე აღდგენილ იქნა დაკავებულ 
თანამდებობაზე; 
გ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს გ. მოდებაძის 
სასარგებლოდ დაეკისრა განაცდური ხელფასის 
ანაზღაურება. 
 
_ სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
სააპელაციო სასამართლოს განჩინება 
გასაჩივრებულია საკასაციო წესით.  
 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკასაციო 
საჩივარი ცნობილი იქნა დასაშვებად. 

  5. საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-
საქართველო 

საჯარო ინფორმაციის 
გაცემა 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 
_ გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში 
 
 

6. ფ/პ ლაშა მესხი 1) შრომითი _ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
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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 

საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა.  
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება; 
ბ) მოსარჩელე აღდგენილ იქნა დაკავებულ 
თანამდებობაზე; 
გ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ლ. მესხის 
სასარგებლოდ დაეკისრა განაცდური ხელფასის 
ანაზღაურება. 
დ) ლ. მესხის მიმართ სასამართლომ დაადგინა 
დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტი 
 
_ სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში 
_ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
გაუქმდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება და ლ. მესხის სარჩელი 
დაკმაყოფილდა მხოლოდ კომპენსაციის 
დაკისრების ნაწილში. 
_ ამ ნაწილში სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება გასაჩივრებული საკასაციო 
წესით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 

7. ფ/პ ავთანდილ 
ძიძიგური 

უსაფუძვლო 
გამდიდრებით 
მიღებული 
შემოსავლიდან 
მოსარჩელისთვის 12 794 
ლარის უკან დაბრუნება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა 
 

 8. ფ/პ ნუგზარ 
რუხაძე 

საავტორო ჰონორარის 
სახით 276 000 ლარის 
დაკისრება 

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში 

9. ფ/პ მზია 
ზაუტაშვილი 

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

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. კერძოდ,  
ბათილად იქნა ცნობილი მ. ზაუტაშვილსა და სსიპ 
“საზოგადოებრივ მაუწყებელს“  შორის 
დადებული შრომის ხელშეკრულების 2.3 და მე-6 
პუნქტები და სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ 
დაეკისრა იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 
2017 წლის 1 თებერვლიდან 2017 წლის 1 
დეკემბრამდე. 
- გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია ორივე მხარის 
მიერ სააპელაციო სასამართლოში 
- სააპელაციო სასამართლოს განჩინებით, ძალაში 
დარჩა პირველი ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება. 
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- საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ თავის 
ნაწილში სააპელაციო სასამართლოს განჩინება 
გასაჩივრებულია საკასაციო წესით. 

10. შპს “სტუდია 
ფონოგრაფი“ 

სატენდერო კომისიის 
ოქმების და მათ 
საფუძველზე 
გაფორმებული 
ხელშეკრულების 
ბათილად ცნობა, 
შესყიდვების სააგენტოს 
გადაწყვეტილების 
ბათილად ცნობა, სსიპ 
“საზოგადოებრივი 
მაუწყებლისთვის“ 
მოსარჩელის 
სასარგებლოდ 
ადმინისტრაციული 
აქტის გამოცემის 
დავალება ტენდერთან 
დაკავშირებით  

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, კერძოდ, 
ბათილად იქნა ცნობილი სატენდერო კომისიის 
ოქმები და მათ საფუძველზე გაფორმებული 
ხელშეკრულება. დანარჩენ ნაწილში სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა. 
- გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში. 
 
 
 
 

11. ალექსანდრე 
ჯანდიერი 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა. 
- ალ. ჯანდიერის მიერ გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოში. 

12. ალექსანდრე 
ჟღენტი 

პლაგიატის აღიარება, 
საავტორო უფლებების 
დარღვევბის გამო 
ზიანის ანაზღაურება 
100 000 ლარის 
ოდენობით 

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში 

13. საქართველოს 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაცია 

საჯარო ინფორმაციის 
(კერძოდ, 
მაუწყებლობის შესახებ 
კანონის მე-201  მუხლით 
განხორციელებული 
შესყიდვების შესახებ 
შესაბამისი 
ხელშეკრულებების) 
გაცემასთან 
დაკავშირებით 
ქმედების 
განხორციელების 
დავალება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და სსიპ 
“საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ დაევალა მხოლოდ 
რეზიდენტებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებების გადაცემა მოსარჩელისთვის 
პერს. მონაცემების მითითების გარეშე (ანუ, 
დაშტრიხული სახით). 
 

 14. საქართველოს 
ახალგაზრდა 

საჯარო ინფორმაციის 
(ტექნიკური 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
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იურისტთა 
ასოციაცია 

გადაიარაღების 
სამოქმედო გგემის) 
გაცემასთან 
დაკავშირებით 
ქმედების 
განხორციელების 
დავალება 

სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

15. ალექსანდრე 
ხოჯავა 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა.  
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება; 
ბ) მოსარჩელე აღდგენილ იქნა დაკავებულ 
თანამდებობაზე; 
გ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ალ. ხოჯავას 
სასარგებლოდ დაეკისრა განაცდური ხელფასის 
ანაზღაურება. 
 
_ სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში 

16. ა(ა)იპ 
“საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველო“ 

საქართველოს 
კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის 
გადაწყვეტილების 
ბათილად ცნობა და 
სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლისთვის“ 
ვიდეო რგოლის 
სოციალური რეკლამის  
სახით ეთერში 
განთავსების დავალება 

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის წარმოებაში 

17. ია მახარაძე სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება, 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობის ფაქტის 
დადგენა 

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში 

 18. საქართველოს 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაცია 

საქართველოს 
კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის 
აქტის ბათილად ცნობა 
და საზოგადოებრივი 

_ მოცემულ საქმეზე სსიპ “საზოგადოებრივი“ 
მაუწყებელი ჩართულია მესამე პირად. 
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციული კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა. 
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მაუწყებლის ეთერში 
სოციალური რეკლამის 
განთავსება 

20. 1. ალექსანდრე 
მეტრეველი 
2. გიორგი ბანძავა 
3. დავით 
სიმონიშვილი 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ  
ა) ბათილად იქნა ცნობილი მოსარჩელეთა 
სამუშაოდან გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანება; 
ბ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოსარჩელეთა 
სასარგებლოდ დაეკისრა ერთჯერადი 
კომპენსაციის გადახდა. 
- გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია 
სააპელაციო სასამართლოში. 

21. 1. გიორგი 
ბეროზაშვილი 
2. ნუგზარ ჩხაიძე 
3. გიორგი 
გოგიაშვილი 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ გიორგი ბეროზაშვილთან და გიორგი 
გოგიაშვილთან გაფორმდა მორიგების აქტები 
და მოსარჩელეები აღდგენილი იქნენ 
საზოგადოებრივ მაუწყებელში 
 
- ნ. ჩხაიძესთან მიმართებით, თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
კოლეგიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, 
ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების ბრძანება და 
საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეკისრა 
კომპენსაციის გადახდა 
_ გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია 
სააპელაციო სასამართლოში 

22. 1. ქეთინო 
დეკანოზიშვილი 
2. ირაკლი 
მიქიაშვილი 
3. ნათია შენგელია 
4. ლელა 
კურდღელაშვილი 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ ლ. კურდღელაშვილთან გაფორმდა 
მორიგების აქტი, რომლის საფუძველზეც 
მოსარჩელეს აუნაზღაურდა თანხა. 
- მორიგების აქტი გაფორმდა ასევე ი. 
მიქიაშვილთან, რომლის საფუძველზე ი. 
მიქიაშვილი აღდგენილი იქნა საზოგადოებრივ 
მაუწყებელში. 
 
_ ნ. შენგელიასთან მიმართებაში თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ: 
1. ბათილად იქნა ცნობილი სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენ. 
დირექტორის ბრძანება ნ. შენგელიასთან 
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ; 
2. საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეკისრა 
ნ. შენგელიას სასარგებლოდ კომპენსაციის 
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გადახდა. 
 
_ ქ. დეკანოზიშვილთან მიმართებაში 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით სარჩელი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ: 
1. ბათილად იქნა ცნობილი სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენ. 
დირექტორის ბრძანება ქ. დეკანოზიშვილთან 
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ; 
2. საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეკისრა 
ქ. დეკანოზიშვილის სასარგებლოდ 
კომპენსაციის გადახდა. 
 
- აღნიშნული გადაწყვეტილებები 
გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოში 

23. 1. ლევან გულბანი 
2. ხათუნა ვაშაძე 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 
სარჩელები დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. 
ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების ბრძანება და 
საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოსარჩელეების 
მიმართ დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა. 
 _ აღნიშნული გადაწყვეტილებები 
გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოში 

24. 1. შალვა სამხარაძე 
2. გიორგი ხაჩიძე 
3. ზურაბ ეჯოშვილი 
4. მზია ბოგვერაძე 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

- მორიგების აქტი გაფორმდა მ. ბოგვერაძესთან, 
რომლის საფუძველზე ის აღდგენილი იქნა 
საზოგადოებრივ მაუწყებელში. 
 
_ დანარჩენი საქმეები იმყოფება თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
კოლეგიის წარმოებაში. 

25. 1. ბესარიონ 
გელაშვილი 
2. ჯაბა კაველიძე 
3. ლევან 
ლეკვეიშვილი 

სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 
განაცდურის 
ანაზღაურება 

_ ბ. გელაშვილთან გაფორმდა მორიგების აქტი, 
რომლის საფუძველზეც ის აღდგენილ იქნა 
საზოგადოებრივ მაუწყებელში  
_ ლ. ლეკვეიშვილთა მიმართებით მიღებული 
იქნა გადაწყვეტილება, რითაც სრულად 
დაკმაყოფილდა სარჩელი. 
გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში. 
_ ჯ. კაველიძის სარჩელთან დაკავშირებით 
საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში. 

26. ირაკლი ჯაფარიძე სამსახურიდან 
გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების 
ბათილად ცნობა, 

_ გაფორმდა მორიგების აქტი, რის 
საფუძველზეც მოსარჩელეს აუნაზღაურდა 
თანხა. 
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2.2 
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საერთო სასამართლოებში აღძრულ სარჩელებთან 

დაკავშირებით არსებული საქმეების ნუსხა 2019 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში: 
 

№ მოპასუხე დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია 
1. შპს “Georgian 

Water & Company“  
სასპონსორო 
მომსახურების 
ღირებულების 
გადაუხდელობის გამო 
ძირითადი 
დავალიანების სახით 5 
000 აშშ დოლარის 
(ექვივალენტი ეროვნ. 
ვალუტაში)  და 
სასამართლო 
გადაწყვეტილების 
აღსრულებამდე 
პერიოდისათვის 
პირგასამტეხლოს 
დაკისრება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ ძირითადი 
დავალიანების დაკისრების ნაწილში სარჩელი 
დაკმაყოფილდა სრულად და მოპასუხეს სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სასარგებლოდ 
დაეკისრა 5 000 აშშ დოლარის გადახდა. 
მოპასუხეს დაეკისრა ასევე პირგასამტეხლო, 
მხოლოდ შემცირებული განაკვეთით. კერძოდ, 
ა)  76,50 აშშ დოლარი; 
ბ) 26.11.2014წ.-დან სასამართლო 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე 5000 აშშ 
დოლარის 0,01%-ის გადახდა ყოველ 
გადაცილებულ დღეზე. 
 
- მოპასუხემ გადაწყვეტილება გაასაჩივრა 
სააპელაციო სასამართლოში. 
_ სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული 
იქნა განჩინება, რითაც სააპელაციო საჩივარი არ 
დაკმაყოფილდა 

2. შპს “სამაუწყებლო 
კომპანია რუსთავი 
2“ 

ძირითადი 
დავალიანების და 
პირგასამტეხლოს 
სდაკისრება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ ძირითადი 
დავალიანების ნაწილში სარჩელი 
დაკმაყოფილდა სრულად.  პირგასამტეხლოს 
ნაწილში მისი ოდენობა შემცირდა. 
მოპასუხის მიერ გადაწყვეტილება გასაჩივრდა 
სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც 
უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესწორება 
შეიტანა მხოლოდ პირგასამტეხლოს ნაწილში. 
საბოლოოდ: 
მოპასუხეს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
სასარგებლოდ დაეკისრა ძირითადი 
დავალიანების ანაზღაურება: 
ა) 100 ლარის ოდენობით; 
ბ) 4 800 აშშ დოლარის ოდენობით; 

განაცდურის 
ანაზღაურება 
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გ) 8 775,48 აშშ დოლარის ოდენობით; 
დ) 141 087,50 შვეიცარიული ფრანკის ოდენობით; 
ე) 12 828,68 ევროს ოდენობით. 
 
მოპასუხეს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
სასარგებლოდ დაეკისრა პირგასამტეხლო: 
ა) 92,05 ლარი; ასევე, 02.06.2017წ.-დან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდზე 
ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 100 ლარის 0,07%; 
ბ) 2 619,79 აშშ დოლარი; ასევე, 02.06.2017წ.-დან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდზე 
ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 4 800 აშშ 
დოლარის 0,07%; 
გ) 7 007,02 აშშ დოლარი; ასევე, 02.06.2017წ.-დან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდზე 
ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 8 775,48 აშშ 
დოლარის 0,07%; 
დ) 5 456,38 შვეიცარიული ფრანკი; ასევე, 6 423,88 
ევრო; 02.06.2017წ.-დან არაუმეტეს 2022 წლის 10 
ოქტომბრისა ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 
141 087,50 შვეიცარიული ფრანკის 0,07% და 
12 828,68 ევროს 0,07%.  
 
- მოპასუხის მიერ გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია საქართველოს უზენაეს 
სასამართლოში. 
- საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 
საკასაციო საჩივარი დასაშვებად იქნა ცნობილი 

 3. შპს “რადიო 
უცნობი“ 

204 543,26 ლარის 
ოდენობით ძირითადი 
ფულადი დავალიანების 
და დარიცხული 
პირგასამტეხლოს 
ანაზღაურება 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. 
ა) მოპასუხეს სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ სასარგებლოდ დაეკისრა 
ძირითადი დავალიანება 63 504,40 ლარის 
ოდენობით; 
ბ) მოპასუხეს დაეკისრა პირგასამტეხლო 5 000 
ლარის ოდენობით; ასევე, 04.09.2017წ.-დან 
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე 
პერიოდზე ყოველ გადაცილებულ დღეზე 
პირგასამტეხლო 10 ლარის ოდენობით. 
 
_ გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ დანარჩენ ნაწილში 
გასაჩივრდა თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში, რომლის განჩინებით, პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება 
დარჩა უცვლელი. 

2019 წლის III კვარტლის ანგარიში | 34  
 



- სააპელაციო სასამართლოს განჩინება სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
გასაჩივრებულია საქართველოს უზენაეს 
სასამართლოში. 
- ამ ეტაპზე უცნობია, ცნო თუ არა დასაშვებად 
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკასაციო 
საჩივარი. 

5. შპს “პრაიმ თაიმი“ 24 633,81 ლარის 
ოდენობით საიჯარო 
ქირის ძირითადი 
ფულადი 
დავალიანების, ასევე, 
დარიცხული 
პირგასამტეხლოს 
ანაზღაურება 

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში 

 
 
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, 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 უნივერსიტეტი“-ს, 
ა(ა)იპ  “საკალათბურთო  კლუბი  ვითა“-ს, შპს “პიართაიმი“-ს, შპს “ბიოფუდჯორჯია“-ს, ა(ა)იპ 
“ინტეგრაცია - გზა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ“ და შპს “ტიფლის ტვ“-ის მიმართ. 

 
 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 
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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. 
 

 
3. საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ 

2019  წლის მე-3 კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სსიპ 
“საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ შემოვიდა 2 განცხადება, საიდანაც დაკმაყოფილდა 1 განცხადება. 1 
განცხადება არ დაკმაყოფილდა. 

 
4. სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ წარმოდგენილი საჩივრების შესახებ 
 
ა) ადმინისტრაციული საჩივრების შესახებ 

2019 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
ადმინისტრაციული საჩივარი არ შემოსულა. 

 

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. 

2019 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებლის“ 
თვითრეგულირების ორგანოში საჩივარი არ შემოსულა. 

 

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 ანოტირება და ერთიან ელექტრონულ საძიებო ბაზაში შეტანას. ასევე მიმდინარე 

მასალის დაარქივებას. არქივი აქტიურად განაგრძობს მუშაობას, რათა საკუთარი  რესურსით 

გაციფროს არსებული ფონდების  ნაწილი მაინც.  

პროექტისთვის  ‘’ტელემუზეუმი’’ არქივის ფონდებში დაცული მასალებიდან მოძიებული, 

გაშიფრულია და დამუშავებულია 150 ერთეული. აქედან საეთეროდ მომზადდა 60  ფრაგმენტი. 

არქივის სამსახური მუდმივად აკმაყოფილებს გარე მომხმარებლის მოთხოვნებს სხვადასხვა 

შინაარსის მასალაზე. 2019 წლის III კვარტალში  სულ შემოვიდა 30 განაცხადი. დაკმაყოფილდა 15 

მომხმარებლის მოთხოვნა. სხვადასხვა მიზეზით ვერ დაკმაყოფილდა 15  მოთხოვნა. ფინანსურმა 

შემოსავალმა არქივის მომსახურებიდან შეადგინა 1405 ლარი.  

 

ვიზუალური ფონდი 

                                 
ვიდეო  

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:  464 ჩანაწერი  100 სთ-ზე მეტი მასალა. 

ვიდეოფონდის სამონტაჟოებზე ჩაიწერა, დაარქივდა (DVD, DVCAM მატარებლებზე)  ძველი და 

მიმდინარე გადაცემები, სხვა და სხვა ტიპის  ვიდეო მასალები;   შიდა გამოყენებისთვის, გარე 

ორგანიზაციებისა თუ მოქალაქეებისთვის- 96 ერთეული, 150 სთ-ზე მეტი ქრონომეტრაჟის აუდიო-

ვიზუალური მასალა. 

პარალელურად მიმდინარეობს საინფორმაციო ბაზის სრულყოფა (უზუსტობების აღმოფხვრა; 

თარიღების დადგენა, დაზუსტება; დამატებითი დეტალების შეტანა; კორექტურის გასწორება და 

სხვ.). 

ფილმო-ფოტო  

ფონდში-16 მმ. კინოფირებიდან, ციფრულ (DVCAM მატარებელზე) გადატანილია  სხვა და 

სხვა რედაქციების 35 ერთეული, 64 ნაწილი (უხმო ) 10:40სთ. მასალა;       დამუშავებულია 161 

კოლოფი კინომასალა (გაწმენდა; შეწებების, პერფორაციების და რაკორდების აღდგენა) გამოიცვალა 
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კოლოფები და განახლდა ანოტირებული სტიკერები. ფოტო ფონდში-დასკანერებულია და 

საინფორმაციო ბაზაში შეტანილია 606 ერთეული ფოტოანაბეჭდი. მიმდინარეობს შიდა და გარე 

მომხმარებლის მომსახურება             

             

აუდიოფონდი 

გასულ კვარტალში მოხდა ვირუსის მიერ იმ ე. წ. სერვერის დაზიანება, სადაც აუდიოფონდის 

მასალები იყო განთავსებული. მრავალთვიანი მცდელობის შედეგად, ნაწილობრივ მოხდა ამ 

მასალის აღდგენა, მაგრამ ამის საშიშროება კვლევ არის. ამისთვის საჭიროა საარქივო გაციფრული 

მასალების გადაზღვევა და დამატებით მატარებელზე განთავსება. სამწუხაროდ, გარკვეული 

რადოდენობის მასალის აღდგენა ვერ მოხერხდა და ფონდი ხელმეორედ შეუდგა გაციფვრას. 

გაიციფრა 322 ფირი, ჯამში 83:39:22 საათი, რაც 50,2 GB მასალას უდრის.   კატალოგში შესრულდა 

ჩანაწერებზე DVD-ის ნომრების მიწერა, პატარა  MP3-ის გაკეთება და მიბმა. აუდიო არქივი 

მოემსახურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო სტუდიებს მოთხოვნის შესაბამისად და მიაწოდა 

მათ სასურველი მასალა, მათ შორის ნაციონალურ (სომხური, აზერბაიჯანული, ოსური) რედაქციებს. 

გარდა ამისა, აუდიო არქივმა მომსახურება გაუწია გარე მომხმარებლებს. სტუდიებში გაციფრული 

მასალები კატალოგითურთ მოწმდება და იგზავნება სერვერში. ჩანაწერების დაზღვევის მიზნით 

გრძელდება DVD ფირებზე და გარე ვინჩესტერებზე სერვერიდან გადმოწერა. მოთხოვნის 

შემთხვევაში სერვერში არსებული მასალა იგზავნება რადიოს სტუდიებში გადაცემებში 

გამოსაყენებლად.     

 

ახალი ამბების არქივის განყოფილება 

ეთერში გასული მასალა - სიუჟეტები, კადრ-სინქრონები და გადაფარვები: 

დეტალურად გაშიფრული და დაარქივებულია 9309 ფაილი, რომელმაც შეადგინა 150 საათი 

(1948 GB);  

მონაცემთა ბაზაში ჩაიწერა 3668 ბარათი;  

ე.წ. შავი მასალა (ეთერში გაუსვლელი): 

გაშიფრული და დაარქივებულია მასალა  38 DVC-ის კასეტაზე, რაც შეადგენს  114 საათს;  

„მოამბის“ არქივის შესაბამის პროგრამაში დაარქივებული, შევსებული  და საძიებო ბაზაშია 

შეტანილი 170  ბარათი.  
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წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა 
 
 
გავრცელების უზრუნველყოფის სამუშაოები: 
 

რადიომაუწყებლობა: 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის, შპს  „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“ და ეროვნული 

მარეგულირებელი კომისიის მონაწილეობით  მომზადდა ახალი სიხშირული გეგმა, რომელშიც  
გათვალისწინებულია დამატებითი რადიოსამაუწყებლო სადგურების დამატება არსებულ ქსელში. 
სამაუწყებლო პუნქტების საერთო რაოდენობა 50-მდე გაიზრდება.  

შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“  თანამშრომლების მიერ ამჟამად ხორციელდება მეორე 
ეტაპის გეგმით გათვალისწინებული გადამცემების მონტაჟი. დარჩენილია რამდენიმე პუნქტი , 
სადაც მომდევნო ეტაპზე მოხდება სადგურების მონტაჟი და  რამდენიმე საიტი, სადაც ძველი 
მოდულატორები უნდა მოიხსნას და დაინსტალირდეს ახალი მოდულატორები RDS ავტომატური 
სიხშირის ძიების მხარდაჭერით და დაშორებული მართვით. რადიოსამაუწყებლო ქსელში 2019 
წლის ბოლომდე დასამატებელი FM დიაპაზონის გადამცემი აპარატურის შემოტანა ახლაც 
გრძელდება და მისი სრულად შემოტანა საშუალებას მოგვცემს ნოემბრის ბოლოსათვის ქსელის 
მოდიფიკაციის პროექტი დავასრულოთ.მიღებული სურათის მიხედვით, დაიგეგმება 
რადიოსამაუწყებლო ქსელის განვითარება 2020 წლისათვის. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ მიღებული 
დაფარვის შესწავლისათვის გადაწყდა შესაბამისი მონიტორინგის ტექნიკის შეძენა და გასვლითი 
გაზომვების მოწყობა. 

 
ტელემაუწყებლობა: 
DVB-T2 სატელევიზიო გავრცელების პლატფორმის  მუშაობის საიმედობისთვის და ტელეანძაზე 

ძირითადი და სარეზერვო სიგნალების  კონტროლისთვის დამატებით იქნა დამონტაჟებული ანძაზე 
HD SDI / SD SDI სიგნალების გამამრავლებელი დისტრიბუციის მოწყობილობა და  მონიტორები 
უწყვეტი კონტროლისთვის. 

 
სატელიტური პლატფორმა: 
2019 წელს  რაგბიში ჩემპიონატის სიგნალების მიღებისათვის აუცილებელი გახდა 7 გრადუსზე 

ორიენტირებული ანტენის თაურების გადანაცვლება და აწყობა KU Hi Band დიაპაზონზე. 
სატელიტების ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა სამუშაოებმა აჩვენა , რომ საერთაშორისო ღონიძიებების 
სიგნალების მიღების უზრუნველყოფისათვის საჭიროა ახალი დამატებითი თაურას შეძენა ამ 
დიაპაზონზე საიმედო მიღების დონის მისაღწევად.  

 
მონიტორინგის, ტექნიკური კონტროლის მონაცემები: 
2019 წლის ზაფხულში,რადიომაუწყებლობის ქსელის ფუნქციონირების შეფასებისას  

დაფიქსირებული ხარვეზები უმეტესად სიგნალის მიწოდების შეცდომასთან  იყო დაკავშირებული. 
პრობლემების შესახებ შეტყობინებების უმრავლესობა დაემთხვა პერიოდს, როდესაც მოხდა 
ტელერადიოცენტრის ციფრული სათაო სადგურის ავარიული გადასვლა სარეზერვო კომპლექტზე 
და მწარმოებლის მიერ დაშორებულად, გერმანიიდან, ძირითადი სადგურის პარამეტრების 
განახლება/გადატვირთვა.  

 
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 
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საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“სტუდიაში (ძველი ნიუსრუმის დარბაზში)  დამატებით 
დამონტაჟდა მეექვსე ვიდეო კამერა, სარეჟისორო სააპარატოში დაიდგა შესაბამისი კამერის არხი 
ჩატარდა  შესაბამისი საკომუტაციო სამუშაოები. 
 
პროგრამა „მოამბის“ სტუდიაში ასევა დამონტაჟდა ახალი „ლედ“ ვიდეო ეკრანი, „მოამბის“ 
სარეჟისორო სააპარატოში დაიდგა „ლედ-ეკრანის“ მართის კომპიუტერი,  გაყვანილ იქნა შესაბამისი 
საკომუტაციო კაბელები.  
 
პირველი სტუდიასთან არსებული გახმოვანების სააპარატო ე.წ. „ვიპი“ პირდაპირ დაუკავშირდა 
ტელევიიზიის მეორე არხის გამომშვებ სარეჟისოროს. რამაც საშუალება მოგვცა, სპორტული 
ღონისძიებები გავახმოვანოთ პირდაპირ ეთერში მაშინაც კი, როცა პირვალი სტუდია დაკავებულია 
სხვა გადაცემების ჩაწერით. 
  
2019 წლის III კვარტალში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სასერვეროში დამონტაჟდა ქ. ქუთაისიდან 
ჩამოტანილი 4 ცალი „აქსონის“ ფირმის პროგრამების ჩამწერი მოწყობილობა, რომელიც 
უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე სატელევიზიო პროგრამების 
ჩაწერას, შემდგომი არქივირებისათვის. 

 

წარმოების უზრუნველყოფის სამსახური 
მ/წლის  ივლისის თვეში სტუდიური  გადაცემების პარალელურად ხდებოდა სხვადასხვა გარე 
გადაღებების უზრუნველყოფა.  
 2019 წლის აგვისტოს თვეში, მაღალპროფესიონალურ დონეზე   პირველად იქნა გაშუქებული  17 
წლამდე  ევროპის ჩემპოინატი წყალბურთში, საეთერო და ვებტრანსლაცია.  
 ასევე  მომზადდა და გაშუქდა ევროპის ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო  რაუნდები ფეხბურთში. 
აგვისტოს თვეში, გადაცემების   პარალელურად  ხდებოდა   ახალი სეზონისთვის მზადება: 
სტუდიებში დეკორაციების განახლება, ვიზუალური გარდერობის განახლება,  სპორტის ახალი 
გადაცემა ,,ტაიმაუტი“-სთვის პილოტების ჩაწერა. 
სექტემბრის თვეში- ხდებოდა სპორტული ტრანსლაციები:  
კალათბურთი - მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლაცის გაშუქება (ჩინეთიდან); 
რაგბი - მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლაცის გაშუქება.(იაპონიიდან); 
სპორტული გადაცემა ,,ტაიმაუტი“-ს ეთერში გაშვება; 
დოკუმენტური ფილმის ,,სტოქსი - პოლკოვნიკის დახეული წერილები“ დასრულება და საეთეროდ 
მომზადება; 
მეგა შოუების, ,,საქართველოს ვარსკვლავი“ და ,,მასტერშეფი“-ის მეორე სეზონის წარმოებაში 
ჩაშვება. 
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ანგარიში 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის III 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 2019 წლის მე-3 კვარტლის 
მთლიანმა ბიუჯეტი შეადგინს  32,998,390 ლარს.  

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2019 წლის III  კვარტლის განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა 
საკასო შემოსავალმა შეადგინა  12,825,148  ლარი. აქედან, 12,206,000 ლარი შეადგინა სახელმწიფო 
ასიგნების ფარგლებში მიღებულმა თანხამ, ხოლო - 619,148 ლარი შეადგინა კომერციული 
საქმინობიდან მიღებულმა შემოსავალმა. 

2019 წლის მე-3 კვარტლის დასაწყისში მაუწყებლის ანგარიშზე აკუმულირებული ფულადი ნაშთი 
შეადგენდა 1,580,554 ლარს, კვარტლის დასასრულს ნაშთმა შეადგინა 3,230,618 ლარი.  

2019 წლის III კვარტლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 
11,175,084 ლარი.  

შესაბამისად, 2019 წლის  კვარტალში დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული საკასო ხარჯის შედარება 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 

ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება 

  გეგმა ფაქტი სხვაობა 

სამეურვეო საბჭო  176,763  164,151  12,612 7.1% 
გენ. დირექტ. აპარატი და დაქვემდ. სამს.  815,869   889,000 (73,131) (9.0%) 
ახალი და მიმდინარე ამბები  2,917,700   2,978,151  (60,451) (2.1%) 
მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი 1,630,079   1,372,121  257,958 15.8% 
მედიაწარმოების ბლოკი  1,800,504   2,070,770  (272,267) (15.1%) 
წარმოება და ტექ.უზრუნ.ბლოკი 22,975,384   2,347,960 20,627,424 89.8% 
ადმინისტრაციის და ფინანს. ბლოკი 900,544   1,054,358  (153,814) (17.1%) 
სხვა გადასახდელები 1,905,233   296,572  1,608,651 84.4% 

მთლიანი ბიუჯეტი:  33,122,065   11,175,084  21,946,981 66.3% 
 

როგორც ზემომოცემულ ცხრილიდან ჩანს, 2019 წლის მეორე კვარტალში დაგეგმილთან შედარებით 
ფაქტიური საკასო ხარჯვით გადაჭარბება აქვს გენ. დირექტორის აპარატს, ახალი და მიმდინარე 
ამბების ბლოკს, მედიაწარმოებისა და ადმინისტრაციის ბლოკს. ამასთან, ტექნიკური უზრუნველყოფის 
ბლოკს არ აუთვისებია გეგმის 89%. შესაბამისად გეგმასთან მიმართებაში მე-3 კვარტლის საერთო 
ხარჯვა შეადგენს 66,3 %-ით ნაკლებს.  

 

 

 



 

შრომის ანაზღაურება 

2019 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე 
ბიუჯეტირებული თანხა შეადგენდა 6,540,330 ლარს, ფაქტიურმა გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 
6,972,878  ლარი. შრომის ანაზღაურების ჭრილში მე-3 კვარტლის ჯამურმა გადაჭარბებამ შეადგინა 432 
ათაში ლარი.  

2019 წლის მე-3 კვარტლის შრომის ანაზღაურების გადანაწილება ბლოკების მიხედვით: 

 გეგმა ფაქტიური 
ხარჯი 

სხვაობა 

გენერალური დირექტორის აპარატი  617,714   713,426   (95,712) -15.5% 
ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი  2,553,083   2,757,218   (204,136) -8.0% 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი  528,336   602,306   (73,970) -14.0% 
მედიაწარმოების ბლოკი  917,381   860,211   57,171  6.2% 

წარმოების და ტექ. უზრ.ბლოკი  1,475,817   1,581,692   (105,875) -7.2% 
ადმინისტრაციის და ფინანსების 

ბლოკი 
 447,999   458,025   (10,026) -2.2% 

 

 

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკის სახელფასო გადაჭარბებამ შეადგინა დაგეგმილი სახელფასო 
ფონდის  14 %,  ტექ.წარმოების ბლოკი  -  7,2 %. ასევე გადაჭარბებაა გენ დირექტორი ბლოკში - 15,5%. 

იხილეთ დიაგრამა: 
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გენერალური 
დირექტორის 

აპარატი 

ახალი ა მიმდინარე 
ამბების ბლოკი 

მედიის და 
კომუნიკაციის ბლოკი 

მედიაწარმოების 
ბლოკი 

წარმოების და ტექ. 
უზრუნველყოფის 

ბლოკი 

ადმინისტრაციის და 
ფინანსების ბლოკი 

სახელფასო ხარჯი 
ბიუჯეტი ფაქტი 



მივლინება 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამივლინებო მე-3 კვარტლის გეგმა შეადგენდა 327,589 ლარს.  
ფაქტიურმა გაწეულმა სამივლინებო თანხამ შეადგინა 209,699 ლარი.  

მივლინების ხარჯები ბლოკების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:  

მივლინება ბიუჯეტ. ფაქტიური 
ხარჯი 

სხვაობა 

გენერალური დირექტორის აპარატი    8,888   8,848  40  

ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი  238,452  92,042   146,410  

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი  30,900   38,265  (7,365) 
მედიაწარმოების ბლოკი  49,350  64,045   (14,695) 
წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი  -     6,500   (6,500) 
ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი  -     -     -    
                                                                           ჯამი: 327,589 209,699  117,890 
 

 

III  კვარტალში გაწეული მივლინების  ხარჯები ნაწილდება შემდეგნაირად :  
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გენ დირექტ აპარატი მიმდინარე ამბების 
ბლოკი 

მედიის და 
კომუნიკაციის 

ბლოკი 

მედიაწარმოების 
ბლოკი 

წარმ და ტექ. 
უზრუნველ ბლოკი 

ადმ და ფინანსების 
ბლოკი 

მივლინება 
გეგმა ფაქტი 



მე-3 კვარტლის განამვლობაში სამივლინებო ხარჯებში გადაჭარბება ქონდა მედიის და კომუნიკაციის 
ბლოკს 24 %, ხოლო მედიაწარმოების ბლოკს - 30 %.  

კაპიტალური ხარჯები 

მე-3 კვარტლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი კაპიტალური შესყიდვები არ განხორციელებულა. 
შეძენილ იქნა 40 ათასი ლარის სტუდიური დეკორაცია.  

კომერციული სახსრები 

2019 წლის III  კვარტალში კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 619,148 ლარი 
მიიღო. სპონსორობა & სარეკლამო საქმინობიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 324,176 ლარი. 
72,246 ლარი იქნა მიღებული იჯარა / ტექნიკის გაქირავებიდან.  

III კვ. 2019. კომერციული შემოსავლები  

რეკლამა & სპონსორობა შემოსავლები  
324,176 

 იჯარიდან შემოსავალი  
65,556 

 ტექნიკის გაქირავება  
 6,690 

 სხვადასხვა შემოსავალი  
 222,726 

 ჯამი:  619,148 
 

კომერციულის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად 
ნაწილდება: 
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კომერციული შემოსავლები 
რეკლამა & სპონსორობა შემოსავლები   იჯარიდან შემოსავალი  

 ტექნიკის გაქირავება   სხვადასხვა შემოსავალი  



კვარტლის დასაწყისში კომერციული სახსრების ნაშთი შედგენდა  1,580,554 ლარს, III კვარტლის 
განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად პერიოდის ბოლოს დაფიქსირდა ნაშთი - 
3,230,618 ლარი.  

დეტალური ინფორმაციისთვის სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2019 წლის III  კვარტლის 
განმავლობაში გაწეული ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი N1 

   ივლისი   აგვისტო   სექტემბერი   ჯამი  
  

ანგარიშის დასახელება   საერთ.ანგარიში   საერთ.ანგარიში   საერთ.ანგარიში   საერთ.ანგარიში  

სამეურვეო საბჭო                    60,077                   52,651                    51,423                 164,151  
                                -    
ბორდის წევრების ჰონორარი                    40,100                   41,192                    40,100                 121,392  
სხვა ხარჯი                    19,977                   11,459                    11,323                   42,759  

აპარატის ხელფასი                    12,216                   11,459                    11,323                   34,998  
მივლინება                      7,761                           -                              -                       7,761  

საკონსულტაციო ხარჯი სამ.                            -                             -                              -                            -    
შესყიდვები სამ.                            -                             -                              -                            -    

გენ. დირექტორის აპარატი და 
დაქვემდებარებული სამსახურები 

                 296,793                 230,455                  361,751                 889,000  

                                -    
გენერალური დირექტორის აპარატი                    29,875                   29,875                    18,250                   78,000  
ადამიანური რესურსები მართვის სამსახური                      9,915                     8,513                      9,281                   27,709  
იურიდიული სამსახური                    20,237                   19,246                    25,657                   65,141  
არქივი                    54,172                   55,178                    54,692                 164,041  
მივლინება                            -                             -                        4,108                     4,108  
წარმომადგენლობითი ხარჯი დირ.                            -                             -                              -                            -    
რადიო გადაცემები                    71,508                   72,541                    67,857                 211,907  

შრომის ანაზღაურება                    71,508                   72,541                    67,857                 211,907  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
ტელეფილმების წარმოება                  111,086                   45,102                  181,907                 338,095  
ტელეფილმები                    15,420                   15,350                    19,035                   49,805  
სტუდია ეპოქა                    15,183                   14,117                    15,450                   44,750  

შრ.ანაზღაურება                    15,183                   14,117                    14,650                   43,950  
მივლინება                            -                             -                           800                        800  

შესყიდვები ეპო.                            -                             -                              -                            -    
საბჭოთა საქართველო - კრიმინალური ქრონიკა                      8,000                     9,310                    10,068                   27,378  

შრ.ანაზღაურება                      8,000                     8,000                    10,068                   26,068  
მივლინება                            -                       1,310                            -                       1,310  

შესყიდვები კრიმ.                            -                             -                              -                            -    
პროექტი "ინტერაქტივი"                            -                             -                              -                            -    

შრ.ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
პროექტი "სტოქსი"                            -                             -                        2,630                     2,630  

შრ.ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                        2,630                     2,630  

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
 პროექტი დებიუტი                      8,327                           -                              -                       8,327  

შრ.ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები დებ                      8,327                           -                              -                       8,327  
პრესა და ერი                            -                             -                              -                            -    
ბერიტაშვილი                      2,225                     2,225                      2,225                     6,675  
ბზვანელი                      9,956                           -                              -                       9,956  
იდეების ბანკი                    30,000                           -                              -                     30,000  
კვლევა                            -                             -                              -                            -    
სერიალი "იდეალური დედა"                            -                             -                    123,200                 123,200  

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები დედა                            -                             -                    123,200                 123,200  



პროექტი "პოლკოვნიკის დახეული წერილები"                    21,975                     4,100                      9,299                   35,374  
შრომის ანაზღაურება                    21,975                     4,100                      4,100                   30,175  

მივლინება                            -                             -                              -                            -    
შესყიდვები წერილ.                            -                             -                        5,199                     5,199  

ახალი და მიმდინარე ამბები               1,054,020                 918,237               1,005,894              2,978,151  
                             -                                -    

შრომის ანაზღაურება                    35,327                   23,952                    23,956                   83,235  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
ახალი ამბები                  720,628                 615,598                  724,279              2,060,504  

შრომის ანაზღაურება                  659,975                 584,492                  626,933              1,871,400  
ცენტრალური მართვის აპარატი                   13,500                  13,500                    13,827                  40,827  

რადარული მართვის აპარატი                   18,618                  16,524                    16,884                  52,026  
წარმოების და ტექ.უზრუნველყოფის ჯგ.მოამბე                 291,984                271,186                  269,393                832,562  

სოციალური მედიის ჯგ                     1,875                    1,875                      1,875                    5,625  
ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების 

აპარატი 
                          -                            -                        5,952                    5,952  

პოლიტიკის მიმართულების ჯგ                   37,286                  33,548                    34,183                105,016  
საერთაშორისო მოვლენების მიმართ. ჯგ                   27,050                  15,625                    22,157                  64,832  

სოც. მოვლენების მიმართ. ჯგ                   13,173                  11,429                    13,334                  37,936  
კრიმინალის და სამართლის მიმართ ჯგ                   13,033                  11,125                    13,545                  37,703  

ეკონომიკის მიმართ. ჯგ                   11,413                    5,911                      9,324                  26,648  
კულტურის მიმართ ჯგ                   14,316                  14,000                    13,090                  41,406  
სპორტული მიმართ ჯგ                   49,116                  36,686                    31,212                117,014  

მულტიფუნქციური კორესპოდენტების ჯგ                   29,827                  24,470                    31,794                  86,091  
პროექტების ადმინისტრირების სამუშაო ჯგ                           -                            -                             -                            -    

მედია პროდუქციის წამოების აპარატი                     3,125                    3,125                      3,125                    9,375  
ტელეპროდუქციის წარმ. ჯგ                   48,125                  48,601                    45,582                142,308  

რეგიონული ამბების ჯგ                   19,269                  16,740                    18,307                  54,315  
რადიო წარმოების ჯგ                   12,036                  12,036                    15,580                  39,652  

ონლაინ მედია პროდუქციის წარმ ჯგ                   56,229                  48,113                    41,542                145,884  
ონლაინ მედია ნაც ჯგ                           -                            -                             -                            -    

რადიო პროდუქციის წარმოები ჯგუფი                           -                            -                             -                            -    
უცხოენოვანი ჯგუფი                       26,226                  26,226  

მივლინება                    27,837                   29,373                      6,662                   63,873  
სიგნალის გადმოგორება                            -                             -                              -                            -    

უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები                    32,273                           -                      87,451                 119,723  
შესყიდვები ახალ.                         542                     1,733                      3,234                     5,509  

ეგზითპოლები                            -                             -                              -                            -    
სპეციალური სიუჯეტის მომზ.                            -                             -                              -                            -    

42 პარალელი                    21,068                   16,462                    18,164                   55,694  
შრ.ანაზღაურება                    20,628                   16,462                    18,164                   55,254  

მივლინება                         440                           -                              -                          440  
შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    

 გადაცემა აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან 
ერთად 

                   11,000                   11,000                    11,000                   33,000  

შრ.ანაზღაურება                    11,000                   11,000                    11,000                   33,000  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
გამომძიებელი რეპორტიორი                    15,491                   17,692                    14,810                   47,993  

შრ.ანაზღაურება                    15,491                   17,692                    14,750                   47,933  
მივლინება                            -                             -                             60                          60  

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
პროექტი  მედიის მონიტორინგი და ანალიზი                      7,569                     5,384                      1,600                   14,553  

შრ.ანაზღაურება                      7,569                     5,384                      1,600                   14,553  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
პროექტი "საზოგადოებრივ-პოლიტ. 
გადაცემების კვლევა" 

                           -                             -                              -                            -    



შრ.ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
ახალი კვირა                    70,166                   68,879                    58,337                 197,383  

შრ.ანაზღაურება                    64,567                   61,470                    52,143                 178,180  
მივლინება                      5,410                     7,409                      6,195                   19,014  

შესყიდვები კვირ.                         189                           -                              -                          189  
პროექტი "კვირის ინტერვიუ"                    11,625                     8,500                      8,703                   28,828  

შრ.ანაზღაურება                    11,625                     8,500                      8,703                   28,828  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
გადაცემა "ნაშუადღევს"                    76,505                   72,680                    75,605                 224,790  

შრ.ანაზღაურება                    70,622                   68,556                    74,177                 213,355  
მივლინება                      2,665                     4,060                      1,240                     7,965  

შესყიდვები შუა                      3,219                          64                         188                     3,470  
პროექტი "მრავალფეროვნება"                    44,551                   44,147                    28,160                 116,858  

შრომის ანაზღაურება                    44,461                   44,147                    28,115                 116,723  
მივლინება                           90                           -                             45                        135  

შესყიდვები მრავ                            -                             -                              -                            -    
ანალიტიკური სამსახური                    17,625                   17,089                    17,652                   52,366  

შრ.ანაზღაურება                    17,625                   17,089                    17,652                   52,366  
გადაცემა თავისუფალი ხედვა                            -                             -                              -                            -    

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                             -                             -                              -                            -    
გადაცემა ახალი თაობა                            -                             -                              -                            -    

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                             -                             -                              -                            -    
ახალი ამბების რადიო პლატფორმა                    22,465                   16,853                      9,038                   48,356  

შრომის ანაზღაურება                    22,465                   16,853                      9,038                   48,356  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                             -                             -                              -                            -    
გადაცემა ტაიმ აუტი                            -                             -                      14,591                   14,591  

შრომის ანაზღაურება                       14,036                   14,036  
მივლინება                            555                        555  

შესყიდვები ტაიმ.                               -    

მედია                  534,601                 506,400                  331,120              1,372,121  
                             -                                -    

შრ.ანაზღაურება                  185,536                 173,477                  198,250                 557,263  
დირექტორის აპარატი                   30,229                  19,685                    27,750                  77,663  

ტელე-რადიო პროდუქციის დაგეგმვისა და 
პროგრამირების ჯგუფი 

                    8,275                    8,394                      8,156                  24,825  

ონლაინ მედიის სამსახური                     5,000                    5,238                      7,262                  17,500  
სოციალური მედიის ჯგ                     5,158                    5,375                      5,801                  16,334  
ვებ დეველოპმენტის ჯგ                     3,804                    4,000                      4,000                  11,804  

ტექნ. უზრუნველყოფის ჯგ                   25,256                  23,975                    21,904                  71,134  
მზა პროდუქციის შერჩევის ჯგ                     8,129                    7,433                      7,538                  23,100  

თარგმნა გახმოვანების ჯგ                   35,667                  35,096                    35,000                105,763  
მარკეტინგის სამსახური                           -                            -                             -                            -    

მარკეტინგის ჯგ                   18,738                  19,971                    23,089                  61,799  
კვლევის და ანალიტიკის ჯგ                     6,190                    5,810                      6,000                  18,000  

ვიზუალური გაფორემების ჯგ                   39,090                  38,500                    51,751                129,341  
მივლინება                      6,838                     7,885                    17,951                   32,674  

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
მექანიკური პროდუქცია                  249,576                 282,206                    43,204                 574,986  

სერიალი                  233,607                 134,740                    43,204                 411,551  
კინო                            -                             -                              -                            -    



დოკუმენტური ფილმები                            -                   145,686                            -                   145,686  
ანიმაცია                            -                             -                              -                            -    

მუსიკალური პროდუქცია                    12,629                           -                              -                     12,629  
ქართული ფილმები                      3,340                     1,780                            -                       5,120  

სპორტული მიმართულება                    60,533                   19,383                    13,438                   93,354  
სიგნალები და სპორტული სააგენტოები                    10,533                   19,383                    13,438                   43,354  

სპორტთან დაკავშირებული სიგნალის 
გადმოგორება 

                     3,618                   12,256                      6,166  
                 22,039  

SNTV (Sport News Reporting Licence)                        6,915                     7,127                      7,272                   21,315  
ლიცენზიები                    50,000                           -                              -                     50,000  

EURO 2020                            -                             -                              -                            -    
UEFA/FIFA                            -                             -                              -                            -    

FIBA                            -                             -                              -                            -    
Rugby  მსოფლიო ჩემპიონატი                            -                             -                              -                            -    

რაგბი (ტესტმატჩები)                    50,000                           -                              -                     50,000  
Olympics 2020                            -                             -                              -                            -    

FIFA2022                            -                             -                              -                            -    
Minsk 2019 (ევროპული თამაშობები)                            -                             -                              -                            -    

მარკეტინგი                    14,088                     7,664                    26,859                   48,611  
კველევები                    13,344                     4,444                      4,444                   22,233  
ბრენდირება                            -                          878                    20,569                   21,447  
პრომოუშენი                            -                             -                              -                            -    
ღონისძიებები                         744                     2,342                      1,845                     4,931  
ონლაინ მედია                      3,146                     4,816                      4,085                   12,047  
ონლაინ მედიის სხვადასხვა შესყიდვები                      3,146                     4,416                      3,685                   11,247  
სოციალური მედიის კამპანიები                            -                             -                              -                            -    
ახალი მულტიმედიური პლატფორმები                            -                          400                         400                        800  
ტელეჟურნალები                      9,750                     5,950                      8,300                   24,000  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ე.ჟ. "პოლიტეა"                            -                             -                              -                            -    

სამხედრო-პატრიოტული ალმანახი "სპა"                            -                             -                              -                            -    
ლიტერატურული ჟურნალი "ელექტროლიტი"                      4,750                        950                      3,300                     9,000  

პროექტი "საინტერესო ადამიანები"                      5,000                     5,000                      5,000                   15,000  
ევროვიზია                      5,133                     5,019                    19,034                   29,186  

შრომის ანაზღაურება                       5,133                     2,467                    13,443                   21,043  
მივლინება                            -                             -                        5,591                     5,591  

შესყიდვები ევრ.                            -                       2,552                            -                       2,552  
საბავშვო ევროვიზია                            -                             -                              -                            -    

შრომის ანაზღაურება                             -                             -                              -                            -    
მივლინება ევრო                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები ევრო                            -                             -                              -                            -    

მედია წარმოება                  988,571                 487,664                  596,535              2,072,770  
                             -                                -    

შრომის ანაზღაურება                    46,275                   47,065                    39,306                 132,646  
დირექტორის აპარატი                   16,038                  16,875                    15,214                  48,127  

პროექტების განვითარების სამს                   20,812                  20,651                    15,631                  57,094  
პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის ჯგ                     9,425                    9,539                      8,461                  27,425  

მივლინება                            -                             -                              -                            -    
შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    

სატელევიზიო გადაცემები                  942,296                 440,598                  557,229              1,940,124  
პროექტი აკუსტიკა (ნაცნ. მელოდიები)                    46,685                   31,901                    29,063                 107,649  

შრომის ანაზღაურება                    46,325                   28,125                    29,063                 103,513  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები მელ                         360                     3,776                            -                       4,136  
კულინარული შოუ მასტერშეფი                  338,241                   52,221                  251,760                 642,222  

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები მასტ.                  338,241                   52,221                  251,760                 642,222  
ილუზიონი                      4,200                           -                              -                       4,200  



შრომის ანაზღაურება                      4,200                           -                              -                       4,200  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
პირადი ექიმი-მარი მალაზონია                    18,150                   19,015                    20,905                   58,070  

შრომის ანაზღაურება                    17,595                   17,485                    20,095                   55,175  
მივლინება                         555                     1,530                         810                     2,895  

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
საბავშვო მუსიკალური შოუ რანინა                    52,080                     1,500                      1,500                   55,080  

შრომის ანაზღაურება                      1,500                     1,500                      1,500                     4,500  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები რან                    50,580                           -                              -                     50,580  
რეალური სივრცე                    31,148                   29,477                    34,170                   94,795  

შრომის ანაზღაურება                    30,583                   27,917                    31,250                   89,750  
მივლინება                         565                     1,560                      2,920                     5,045  

შესყიდვები რეალ.                            -                             -                              -                            -    
ფერმა                    15,613                   12,413                    16,693                   44,719  

შრომის ანაზღაურება                    12,413                   12,413                    12,413                   37,239  
მივლინება                      3,200                           -                        4,280                     7,480  

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
მარტივი ლოგიკა                    19,915                   23,353                    44,504                   87,771  

შრომის ანაზღაურება                    13,500                   13,500                    17,068                   44,068  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები მარ                      6,415                     9,853                    27,436                   43,703  
წიგნების თარო                  133,788                   30,350                    30,642                 194,780  

შრომის ანაზღაურება                    22,465                   20,400                    22,275                   65,140  
მივლინება                    17,005                     9,950                      2,235                   29,190  

შესყიდვები წიგ                    94,318                           -                        6,132                 100,450  
ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი                    29,060                   19,900                    30,060                   79,020  

შრომის ანაზღაურება                    19,250                   19,100                    23,500                   61,850  
მივლინება                      4,780                        800                         785                     6,365  

შესყიდვები ხარ                      5,030                           -                        5,775                   10,805  
ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ                    11,290                   15,150                    11,290                   37,730  

შრომის ანაზღაურება                    11,290                   11,290                    11,290                   33,870  
მივლინება                            -                       3,860                            -                       3,860  

შესყიდვები ჰოპ.                            -                             -                              -                            -    
პროექტი "მათემატიკა"                      1,875                     1,875                      1,875                     5,625  

შრომის ანაზღაურება                      1,875                     1,875                      1,875                     5,625  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები მათ                            -                             -                              -                            -    
გადაცემა ახალი დღეს                    70,384                   65,859                    74,944                 211,187  

შრომის ანაზღაურება                    67,686                   61,229                    71,424                 200,338  
მივლინება                      1,060                     4,630                      3,520                     9,210  

შესყიდვები დილ                      1,639                           -                              -                       1,639  
კაცების შოუ                    25,000                   25,000                            -                     50,000  

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები კაც.                    25,000                   25,000                            -                     50,000  
პროექტი საქართველოს ვარსკვლავი                      8,965                           -                              -                       8,965  

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები ვარსკ.                      8,965                           -                              -                       8,965  
რა სად როდის?                  126,288                           -                              -                   126,288  

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები რა სად                  126,288                           -                              -                   126,288  
ღამის შოუ                      5,114                 106,885                            -                   111,999  

შრომის ანაზღაურება                      2,272                           -                              -                       2,272  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    



შესყიდვები ღამის.                      2,842                 106,885                            -                   109,727  
წიგნების თარო სტუდენტური                      4,500                     5,700                      5,700                   15,900  

შრომის ანაზღაურება                      4,500                     5,700                      5,700                   15,900  
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
დოსიე                            -                             -                              -                            -    

შრომის ანაზღაურება                            -                             -                              -                            -    
მივლინება                            -                             -                              -                            -    

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
მუსიკის თორმეტი მოციქული                            -                             -                        4,125                     4,125  

შრომის ანაზღაურება                         4,125                     4,125  
მივლინება                               -    

შესყიდვები მოც.                               -    

წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა                  868,612                 741,503                  737,845              2,347,960  
                             -                             -                              -                            -    

შრომის ანაზღაურება                  559,667                 512,006                  510,020              1,581,692  
დირექტორის აპარატი                   24,285                  17,438                    21,708                  63,431  

გავრცელების უზრუნველყოფის სამს                     5,888                    5,412                      5,850                  17,150  
საერთაშორის ჩართვების ჯგ                     1,650                    3,567                           79                    5,295  

შიდა და გარე სიგნალების მომსახურე ჯგ                   17,210                  17,043                    17,257                  51,510  
მონიტორინგის სამსახური                           -                            -                             -                            -    
ინფორმაციული ტექნ. სამს                   38,594                  36,711                    34,831                110,135  

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამს                     4,800                    4,600                      5,018                  14,418  
დაგეგმარების ჯგ                     5,202                    5,202                      5,202                  15,606  

მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ჯგ                   46,847                  46,722                    43,860                137,430  
კამერების პარკი                     5,000                    5,000                      5,000                  15,000  

სარემონტო ჯგ                     4,614                    3,486                      4,050                  12,150  
სტუდიების ჯგ                   19,426                  19,507                    15,721                  54,655  

ტელე ცენტრალური სააპარატოს ჯგ                     6,174                    6,976                      6,024                  19,174  
რადიოს ტექნ უზრუნველყოფის ჯგ                   10,352                    8,828                      9,878                  29,058  

ენერგეტიკის სამუშაო ჯგ                   19,301                  19,562                    18,174                  57,038  
წარმოების უზრ. სამსახური                           -                            -                             -                            -    

წარმოების დაგეგმარების & კონტროლის ჯგ                   19,952                  19,174                    18,567                  57,693  
ოპერატორების ჯგ                   97,817                  84,072                    85,346                267,236  

ხმის რეჯისორები ჯგ                   46,218                  40,375                    42,084                128,678  
მემონტაჯეთა და გაფიკოსთა ჯგ                   59,220                  44,143                    48,554                151,917  

ვიზაშისა და სტილისტების ჯგ                   15,676                  14,140                    14,624                  44,440  
გამნათებლების ჯგ                   26,500                  27,533                    25,786                  79,819  

საეთერო ჯგ                   28,342                  27,247                    29,051                  84,640  
ცენტრალური საეთეროს ჯგ                   29,162                  27,108                    24,805                  81,075  

სამხატრო-სადადგმო ჯგ                   27,436                  28,158                    28,551                  84,145  
მივლინება                         120                           -                        6,380                     6,500  

შესყიდვები                            -                             -                              -                            -    
ვებმაუწყებლობა და სტრიმინგი                     16,006                   16,006                    16,006                   48,018  

Expert Solutions Georgia                    16,006                   16,006                    16,006                   48,018  
ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება)                    141,667                 141,667                  141,667                 425,000  
სატელიტის მომსახურება                    34,298                   28,622                      7,915                   70,836  

AZECOSMOS                      7,527                     7,757                      7,915                   23,199  
EUTELSAT                    16,229                   19,693                            -                     35,922  

AZECOSMOS (მოძრავი სატელიტ. სადგური 
სეგმეტნი)                    10,543                     1,171                            -                     11,714  

ტექნიკის და სხვა შესყიდვები                    10,468                   38,317                    30,253                   79,039  
ტექნიკური გადაიარაღების გეგმა                            -                             -                              -                            -    
პროგრამული უზრუმველყოფა 
("კიბერნეტიჩესკი") 

                           -                             -                      12,200                   12,200  

ლიცენზირებული ანტივირუსული სისტემა                            -                             -                              -                            -    
სტუდიის დეკორაცია                            -                     31,453                      9,477                   40,930  
ვიზაჟის მასალა (კოსმ. პროდუქტი)                      3,604                           -                              -                       3,604  
სამკერვალოს აპარატურა/ინვენტარი                            -                             -                              -                            -    



გარდერობი                            -                             -                        1,713                     1,713  
სარესხი საშუალებები                            -                             -                              -                            -    
Xpression ლიცენზია                            -                             -                              -                            -    
ელექტრო მოწყობილობები                            -                             -                              -                            -    
ელემენტები                            -                             -                              -                            -    
ინტერნეტ მომსახურება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 
არხით 

                     2,716                     2,716                      2,716                     8,149  

სილქნეტი (სილქ ტივი)                         320                        320                         320                        960  
ნიუსის ფლეშ ბარათები  ვიდეოკამერებისთვის                            -                             -                              -                            -    
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები  (ჭებში 
გატარება) 

                     3,828                     3,828                      3,828                   11,484  

ტექნიკის იჯარა                  106,386                     2,885                      2,885                 112,156  
პტს                     94,511                           -                              -                     94,511  

გახმოვანება                      8,990                           -                              -                       8,990  
უწყვეტი კვების წყარო                      2,885                     2,885                      2,885                     8,655  

ეკრანების იჯარა                            -                             -                              -                            -    
განათება                            -                             -                              -                            -    

სხვა ტექნიკური ხარჯი                            -                       2,000                    22,720                   24,720  

ფინანსები და ადმინისტრაცია                  296,106                 289,501                  468,751              1,054,358  
                             -                                -    

შრომის ანაზღაურება                  155,406                 152,573                  150,045                 458,025  
ბლოკის დირექტორის აპარატი                   10,125                  10,125                    13,250                  33,500  

ფინანსური ანალიზისა და ფინანსური 
აღრიცხვის სამს 

                    3,424                    3,750                      3,750                  10,924  

ბუღალტრული აღრიცხვის ჯგუფი                   14,493                  17,414                    12,412                  44,320  
ფინანსური ანალიზის,ბიუჯეტირების და 

რეპორტინგის ჯგუფი 
                    7,643                    7,643                      7,643                  22,929  

შესყიდვების სამს                   18,820                  14,445                    15,695                  48,960  
ადმინისტრაცია                   14,000                  16,202                    15,298                  45,500  

საწყობი                     5,200                    5,486                      4,914                  15,600  
ტელეკომუნიკაციის ჯგ                     2,580                    2,580                      2,580                    7,740  

სარემონტო ჯგ                     8,740                    8,946                      8,534                  26,220  
ვენტილაციის ჯგ                     7,093                    6,887                      6,990                  20,970  

ავტოპარკი                   63,288                  59,095                    58,978                181,362  
წარმომადგენლობითი ხარჯი                      1,196                        474                      3,569                     5,239  

მივლინება                            -                             -                              -                            -    
ახალი შენობის დაპროექტება                            -                             -                    175,000                 175,000  
საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება                            -                             -                              -                            -    
რეგიონული ოფისის მშენებლობა (ბათუმი)                            -                             -                              -                            -    
 კომუნალური ხარჯები                     53,606                   56,857                    48,250                 158,712  

წყალი                      4,738                     5,545                      4,479                   14,763  
ელ. ენერგია                    38,238                   40,510                    33,140                 111,888  

გაზი                            -                             -                              -                            -    
 დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენების 

გატანა                     10,630                   10,802                    10,630                   32,062  
ტრანსპორტი                    45,474                   34,003                    35,792                 115,269  
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი                    13,103                     9,852                    12,640                   35,595  
ტრანსპორტის შეკეთება (მომსახურება)/სათად. 

ნაწილები                      9,867                     9,255                      9,264                   28,386  
საბურავები                              -                             -                              -                            -    

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა                      2,579                           -                        2,579                     5,157  
GPRS                         597                        597                         597                     1,791  

ტექ. დათვალიერება                           60                           -                           200                        260  
პარკირების გადასახადი                            -                             -                              -                            -    

საწვავ-საპოხი მასალები                    32,371                   24,151                    23,152                   79,675  
ბენზინი                    24,922                   21,019                    19,563                   65,504  

დიზელი                      7,449                     3,133                      3,589                   14,171  
ზეთი+ფილტრები                            -                             -                              -                            -    



ავტოპარკის განახლება                            -                             -                              -                            -    
კავშირგაბმულობა                    13,534                   17,063                    12,508                   43,105  

მობილური- კორპორატიული                    12,880                   16,397                    11,841                   41,118  
ქალაქის ტელეფონი                            -                             -                              -                            -    
112-ის მომსახურება                         654                        666                         667                     1,987  

შენობა-ნაგებობების დაცვა                    19,700                   19,825                    19,700                   59,225  
საფოსტო მომსახურება                         123                        264                           92                        478  
საოფისე  მასალები                         348                        475                    11,679                   12,502  

ავეჯი და საოფისე ინვენტარი                            -                          186                      1,158                     1,344  
საკანცელარიო საქონელი                            -                             -                      10,189                   10,189  

კარტრიჯები, საბეჭდი მასალები                         348                        289                         332                        969  
საკაბელო ტელევიზია                            -                             -                              -                            -    
წიგნების აკინძვა                         720                           -                              -                          720  
ჯანმრთელობის დაზღვევა                         (69)                          -                              -                          (69) 
სარემონტო სამუშაოები                            -                             -                              -                            -    
გამაგრილებელი & სავენტილაციო სისტემები                            -                             -                        3,581                     3,581  
საიდენთიფიკაციო საშვები                            -                             -                           545                        545  
სატვირთო მანქანის დაქირავება, ტვირთის 
გადაზიდვა                         340                           -                           600                        940  
მუშახელი მომსახურება                            -                             -                           200                        200  
სამეურნეო საქონელი                      1,369                     1,698                      2,079                     5,146  
სამშენებლო მასალები                            -                             -                              -                            -    
ლიფტის და სხვა ტექ. დათვალიერება                         150                        600                      1,740                     2,490  
საოფისე ელ. ტექნიკა                      3,249                           -                              -                       3,249  
საკონსულტაციო მომსახურება                            -                             -                           214                        214  
ჟურნალ-გაზეთები                            -                             -                        2,785                     2,785  
საარქივო მომსახურება                         165                           -                              -                          165  
თარგმნა, ნოტარიუსი და სხვა                           48                           -                              -                            48  
სახელმწიფო ბაჟი                         748                        422                         350                     1,520  
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი                            -                       5,248                           22                     5,270  

გადასახდელები                      1,561                   58,804                  236,206                 296,572  
ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 2017 
წლის საწევროს ხარჯი                            -                             -                    137,193                 137,193  
დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)                  100,000                           -                              -                   100,000  
ქონების გადასახადი                    11,742                           -                              -                     11,742  
მიწის გადასახადი                            -                             -                              -                            -    
მოგების გადასახადი                            -                             -                              -                            -    
საავტორო უფლებები                      2,529                   18,562                            -                     21,090  
26 მაისის ხარჯი                            -                             -                              -                            -    
ფილმის რეალიზაც. ავტორის წილი                            -                             -                              -                            -    
უარყოფითი საკურსო სხვაობა                            -                             -                              -                            -    
სესხის მომსახურება                  (98,984)                          -                      98,903                        (81) 
საპენსიო ფონდის ანარიცხები                            -                             -                              -                            -    
საპენსიო ფონდიდან უკან დაბრუნება                  (13,726)                  40,243                         111                   26,628  
მიზმობრივი გრანტების ხარჯვა                            -                             -                              -                            -    
სხვა მიმდინარე დავალიანება                            -                             -                              -                            -    
ჯამი:               4,100,341              3,285,216               3,789,527            11,175,084  

 

 

 

 

 

 

 



შემოსავლები და ხარჯები კომერციული საქმინობიდან 

შინაარსი  ივლისი  აგვისტო სექტემბერი III კვ. ჯამი 
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები                          -                             -    

                          
-      

იჯარა                   23,108                    15,577  
                   
26,870  

                     
65,556  

ტექნიკიური                     1,500                      3,190  
                     
2,000  

                        
6,690  

რეკლამა                   57,535                    17,386  
                   
47,413  

                    
122,335  

სპონსორობა                   95,564                    56,545  
                   
49,732  

                    
201,841  

საარქივო                        885                           -    
                        
520  

                        
1,405  

სხვა შემოსავლები                   10,982                    23,831  
                     
5,693  

                      
40,505  

ჯარიმა                          -                             -    
                          
-    

                             
-    

ბანკის სესხი                          -                             -    
                          
-    

                             
-    

დეპოზიტის პროცენტი                   28,611                    99,803  
                   
52,402  

                    
180,816  

სახელმწიფო ასიგნება            12,206,000                           -    
                          
-    

               
12,206,000  

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები                          -                             -    
                          
-    

                             
-    

ანგარიშებს შორის მოძრაობა            17,008,392               3,706,955  
              
5,316,560  

               
26,031,907  

საკურსო სხვაობა                          -                             -    
                          
-    

                             
-    

ჯამი         29,432,578            3,923,287  
           
5,501,190  

               
38,857,055  

          

კონვერტაცია და ანგ/ მოძრაობა            17,008,392               3,706,955  
              
5,316,560    

 შემოსავალი სულ  
           
12,424,186  

                
216,332  

                 
184,630    

      


	o ცვლილებები ბადეში
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