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მოკლე მიმოხილვა 
ეს ანგარიში რეგიონული მედიასაშუალებების მფლობელობის, დაფინანსებისა და 

რესურსების საკითხებს განიხილავს. რეგიონული მედია ადგილობრივ დონეზე 

დისკუსიის წარმართვის კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ეს როლი კიდევ 

უფრო იზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ფონზე, რომლის 

შედეგადაც 2014 წლის ივნისსა და ივლისში საქართველოს 12 ქალაქში მერების 

პირდაპირი არჩევნები გაიმართა.  

ეს ანგარიში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კვლევის - „ვის ეკუთვნის 

ქართული მედია?“ მეორე ნაწილია. კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს წამყვანი ქართული 

მედიასაშუალებების მფლობელების გავლენიანი კავშირები და კორპორატიული 

ინტერესები, რადგან აუდიტორიას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ 

ფლობს ქართულ მედიას და სხვა რომელი კომპანიები ასოცირდებიან ამა თუ იმ 

მედიასაშუალებასთან. ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია მაყურებელს, მკითხველსა თუ 

მსმენელს საშუალებას მისცემს უკეთ ამოიცნოს კონკრეტული მედიასაშუალების 

მიკერძოებული გაშუქების მაგალითები. მნიშვნელოვანია, რომ აუდიტორიას ამომწურავი 

ინფორმაცია ჰქონდეს არა მხოლოდ პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიურ გავლენებზე, არამედ 

კორპორატიულ ინტერესებზეც, რომლებსაც შესაძლოა ესა თუ ის მედიასაშუალება 

ემსახურებოდეს. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ რეგიონული მედიასაშუალებების მფლობელობა 

გამჭვირვალეა. არც ერთი მედიასაშუალების მფლობელი არ იმალება ოფშორული 

კომპანიების მიღმა. რეგიონული მედიის სექტორში მხოლოდ რამდენიმე მსხვილი 

ბიზნესმენი ფიგურირებს. უმეტეს შემთხვევებში, მედია კომპანია მათი 

მფლობელებისთვის ერთადერთი ბიზნეს აქტივია.  

ბაზრის კონცენტრაციის მდგომარეობა ამ ეტაპზე შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა. 

დღეის მონაცემებით, პოლიტიკურად აქტიური სუბიექტები არ ფლობენ, არ 

აკონტროლებენ ან/და აფინანსებენ არც ერთ რეგიონულ მედიასაშუალებას. თუმცა, 2012 

წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე მედიასაშუალება „ერთიან ნაციონალურ 

მოძრაობასთან“ და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან იყო დაკავშირებული. 

ანგარიში ეფუძნება საჯარო დოკუმენტებისა და მედიაში გავრცელებული ცნობების 

ანალიზს, ასევე ინტერვიუებს რეგიონული მედიასაშუალებების წარმომადგენლებთან. 
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შესავალი 

წინამდებარე ანგარიშში ოცამდე რეგიონული ტელეკომპანიის, ხუთი ადგილობრივი 

რადიო სადგურის, ათამდე ადგილობრივი გაზეთისა და ონლაინ მედიასაშუალების 

საკუთრებისა და პროგრამირების საკითხებია განხილული. კვლევა შემდეგ 

მედიასაშუალებებს მოიცავს: ტელე-რადიო კომპანია „თრიალეთი“, ტელეკომპანია 

„ბორჯომი“, ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია,  ტელე-რადიო კომპანია „ოდიში“, 

„ტვ25“, „TV4“, ტელე-რადიო კომპანია „რიონი“, ტელეკომპანია „ზარი“, „მეგა ტვ“, 

„გურჯაანის ტელევიზია“, ტელეკომპანია „მეცხრე ტალღა“, ტელეკომპანია 

„თანამგზავრი“, დამოუკიდებელი ტელეკომპანია „გურია“, ტელეკომპანია „არგო“, 

ტელეკომპანია „იმპერია“, ტელეკომპანია „იმერვიზია“, „მარნეული ტვ“, „ლაგოდეხის 

ტელევიზია“, ტელეკომპანია „ეგრისი“, ტელეკომპანია „ომეგა“, რადიო „ჰერეთი“, რადიო 

„ძველი ქალაქი“, რადიო „იმერი“, რადიო „ათინათი“, რადიო „ჰარმონია“, გაზეთი „გურია 

ნიუსი“, „ახალი გაზეთი“, გაზეთი „P.S.“, გაზეთი „სამხრეთის კარიბჭე“, გაზეთი „კახეთის 

ხმა“, გაზეთი „სპექტრი“, გაზეთი „ჩემი ხარაგაული“, qartli.ge და საინფორმაციო 

ცენტრების ქსელი.  

 

კვლევის მიზანია მკითხველს მიაწოდოს ინფორმაცია ადგილობრივი მედიასაშუალებების 

მფლობელების, მათი წარსული საქმიანობისა და სხვა ბიზნეს ინტერესების შესახებ. 

მაყურებელმა, მკითხველმა თუ მსმენელმა უნდა იცოდეს, თუ ვის ეკუთვნის მედია და 

რომელი კომპანიები ასოცირდებიან ამა თუ იმ მედიასაშუალებასთან. ამის ცოდნა 

მნიშვნელოვანია, რადგან ამ გზით აუდიტორიას საშუალება ეძლევა, უფრო ადვილად 

ამოიცნოს და დააფიქსიროს კონკრეტული მედიასაშუალების მიკერძოებულობა - 

საუბარია არა მხოლოდ პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიურ გავლენებზე, არამედ ბიზნეს 

ინტერესებზეც, რომლებსაც მოცემული მედიასაშუალება შეიძლება ემსახურებოდეს. 

 

ეს ანგარიში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ ჩატარებული 

ფართომასშტაბიანი კვლევის - „ვის ეკუთვნის ქართული მედია?" - მეორე ნაწილია. წინა 

კვლევა  იმ ქართული მედიასაშუალებების საკუთრების საკითხებს ეხებოდა, რომლებიც 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობენ ან ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილის 

მოიცავენ.1 

 

ახალ ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია ადგილობრივი მედიასაშუალებების 

საკუთრებაზე, მათ როლსა და დაფინანსებაზე. ანგარიში ასახავს მფლობელობის 

მდგომარეობას 2014 წლის 30 აპრილის მონაცემებით. ადგილობრივი მედიასაშუალებები 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ინფორმაციის ქალაქებსა და სოფლად გავრცელებაში და 

ადგილობრივ დონეზე დისკუსიის წარმართვაში. მათი მნიშვნელობა კიდევ უფრო 

იზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად, რომლის 

ფარგლებშიც ივნისსა და ივლისში მერების პირდაპირი წესით არჩევნები 12 ქალაქში 

ჩატარდა. 

 

წინამდებარე კვლევა საჯარო ჩანაწერების, მედიის მიერ გაშუქებული ინფორმაციისა და 

რეგიონული მედიასაშუალებების წარმომადგენლებთან ჩატარებული ინტერვიუების 

ანალიზს ეფუძნება. იმის გამო, რომ არ არსებობს სრულყოფილი ბიზნეს ცნობარი და 

საჯარო რეესტრის სამეწარმეო მონაცემთა ბაზაში კომპანიები აქტიურ სუბიექტებად 

                                                           
1 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „ვის ეკუთვნის ქართული მედია: მსხვილი 

მედიასაშუალებების მფლობელები - მათი გავლენიანი კავშირები და ბიზნეს ინტერესები“, 2014  

წლის აპრილი http://www.transparency.ge/post/report/mskhvili-mediasashualebebis-mplobelebi-mati-

gavleniani-kavshirebi-da-biznes-interesebi  

http://www.transparency.ge/post/report/mskhvili-mediasashualebebis-mplobelebi-mati-gavleniani-kavshirebi-da-biznes-interesebi
http://www.transparency.ge/post/report/mskhvili-mediasashualebebis-mplobelebi-mati-gavleniani-kavshirebi-da-biznes-interesebi
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ფიქსირდებიან, მაშინაც კი, თუ უკვე აღარ ფუნქციონირებენ, ყოველთვის შესაძლებელი 

არ არის იმის დადგენა, მოქმედია თუ არა ესა თუ ის კომპანია, ხოლო, თუ მოქმედია - 

რომელ სექტორში საქმიანობს. ამასთან, საქართველოში სააქციო საზოგადოებას (სს) 

აქციონერების გასაჯაროება არ მოეთხოვება, რაც დამატებით სირთულეს ქმნის ამგვარ 

კომპანიებთან მედიამფლობელების კავშირების გამოვლენის თვალსაზრისით.  

საკუთრების გამჭვირვალობა 

ქართული რეგიონული მედიის მფლობელობა გამჭვირვალეა. კვლევის ფარგლებში არ 

გამოვლენილა მედიასაშუალების მფლობელობის ოფშორული სუბიექტით შენიღბვის არც 

ერთი შემთხვევა. ქართულ რეგიონულ მედიაბაზარზე წილებს სულ რამდენიმე მსხვილი 

ბიზნესმენი ფლობს. რეგიონული მედიამფლობელების დიდი ნაწილისათვის მედია 

კომპანია მათი ერთადერთი ბიზნეს აქტივია.  

 

კვლევის განმავლობაში პოლიტიკურად აქტიური პირების მიერ რეგიონული 

მედიასაშუალების პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფლობის, დაფინანსების ან 

გაკონტროლების ფაქტი არ დადგინდა. თუმცა, რეგიონული მედიის რამდენიმე 

მფლობელს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე კავშირები ჰქონდა „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობასთან“ და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან. 

 

რეგიონული მედიის მდგრადობა 

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონულ მედიასაშუალებებს ღრმად აქვთ ფესვები გადგმული 

ადგილობრივ თემებში, მათ ვერ მოახერხეს მნიშვნელოვანი სარეკლამო დანახარჯების 

მოზიდვა და ფინანსური მდგრადობის შესანარჩუნებლად დღემდე ბრძოლა უხდებათ. 

ადგილობრივი მაუწყებლების შემოსავლების უდიდეს წყაროდ ნეკროლოგები, პირადი 

შეტყობინებები და განცხადებები  რჩება.  

 

გასულ წელს ადგილობრივ ტელევიზიებზე მთლიანი სატელევიზიო შემოსავლების 

დაახლოებით 4% მოდიოდა, ხოლო ხუთ მსხვილ ადგილობრივ რადიოსადგურზე მთელი 

რადიო შემოსავლების დაახლოებით 3% განაწილდა.2 ინფორმაცია ბეჭდვითი და ონლაინ 

მედიასაშუალებების შემოსავლებზე საქართველოში საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

ფინანსური სირთულეების გამო, ადგილობრივი მედიასაშუალებები ბევრ ჟურნალისტს 

ვერ ასაქმებენ. მათი რედაქციის თანამშრომელთა რაოდენობა, უმეტესწილად, საშუალოდ 

რვა ადამიანს ითვლის; ხუთ თანამშრომელზე ნაკლები ირიცხება დაახლოებით ოთხ 

მედიასაშუალებაში. ზოგიერთი ადგილობრივი მედიასაშუალება ოჯახური ბიზნესია. 

 

მართალია, რეგიონული მაუწყებლების ეთერით ადგილობრივი ახალი ამბები და 

პოლიტიკური თოქ-შოუები გადაიცემა, თუმცა, რეგიონულ მაუწყებელთა მხოლოდ 

ნახევარი აშუქებს ახალ ამბებს ყოველდღიურად (შაბათ-კვირის ჩათვლით). თოქ-შოუები 

ზოგიერთ არხზე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მიერ ფინანსდება. საქართველოს 

რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის (GARB) წევრები გადასცემენ ასოციაციის მიერ 

მომზადებულ პროგრამებს და დონორების მიერ დაფინანსებულ GARB-ის პროექტებშიც 

მონაწილეობენ. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი წინასაარჩევნო დებატების გამართვას 

მოიცავდა და მის ფარგლებში თვითმმართველობის არჩევნებამდე კანდიდატებს შორის 

დებატები 13 არხზე გაიმართა. ესენია: „ტვ25,“ „მეცხრე ტალღა“, „ოდიში,“ „იმერვიზია“, 

                                                           
2 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ანალიტიკური პორტალი 

www.analytics.gncc.ge   

http://www.analytics.gncc.ge/
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„ბორჯომი,“ ახალციხის „მეცხრე არხი,“ „მარნეული ტვ“, „არგო“, „გურჯაანის ტელევიზია“, 

„თანამგზავრი“, „რიონი“, „ქვემო ქართლის ტელევიზია“ და „გურია.“3 

 

2014 წელს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (GNCC) მაუწყებლობის 

შეჩერების გამო ლიცენზია გაუუქმა სამ ადგილობრივ მაუწყებელს  - „სამეგრელოს“, 

„TV5“-სა  და „სპექტრს“.4 ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამდე ერთი წლით ადრე 

რეგიონული მაუწყებლები კიდევ უფრო სერიოზული ფინანსური გამოწვევების წინაშე 

დგანან, რადგან სამაუწყებლო ბაზრის ახალ მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებულ 

სხვა ხარჯებთან ერთად, მათ გადამცემი ინფრასტრუქტურის განახლებაც დასჭირდებათ.   

 

უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ფინანსების სიმწირის გამო დაიხურა ორი 

რეგიონული გაზეთი - „სამხრეთის კარიბჭის“ სომხური გამოცემა და „ქართლის ხმა“.5 

ზოგიერთ გაზეთს იმავე მიზეზით გვერდების რაოდენობის შემცირება მოუხდა. 

ბაზრის კონცენტრაცია 

საქართველოში საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია 32 ტელევიზიას აქვს, რომელთაგან 21 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მაუწყებლობს (თბილისის გარდა). გარდა ამისა, 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რადიომაუწყებლობის ლიცენზია 24 მაუწყებელს 

აქვს.6 

 

ბაზრის კონცენტრაციის დონე  რეგიონებში ამ დროისთვის შეშფოთების საფუძველს არ 

იძლევა. რამდენიმე მსხვილი რეგიონულ მაუწყებელს - „რიონი“, „ოდიში“ და 

„თრიალეთი“ - საკუთარი რადიოსადგურიც აქვს. ხაშურის ტელეკომპანია „დიას“ 

საკუთრებაშია ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერი კომპანია, რომელიც დაახლოებით 

800 აბონენტს ითვლის. ფოთის ტელეკომპანია „მეცხრე ტალღა“ აქციების უმრავლესობას 

ფლობს ადგილობრივ რადიოსადგურ „რადიო ჰარმონიაში“. ადგილობრივი გაზეთების 

უმეტესობა ასევე ფლობს ონლაინ მედიასაშუალებებს. 

 

ბაზრის კონცენტრაციის მოქმედი წესების მიხედვით, „პირს უფლება აქვს, 

დამოუკიდებლად ან მასთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე პირთან ერთად 

ფლობდეს არა უმეტეს ერთ საერთო საეთერო სატელევიზიო და ერთ საერთო საეთერო 

რადიომაუწყებლობის ლიცენზიას თითო მომსახურების ზონაში“.”7 საქართველოს 

ტერიტორიაზე ათი ასეთი სამაუწყებლო ზონაა. რაც შეეხება ბეჭდურ ან ონლაინ 

მედიასაშუალებებს, მათი რეგულირება არ ხდება. 

 

                                                           
3 ინტერვიუ საქართველოს რეგიონული მაუწყებლობის ასოციაციასთან, 2014 წლის 9 ივნისი 
4 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პასუხი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე, 

რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2014 წლის 1 მაისს მიიღო. 
5 ინტერვიუ qartli.ge-ს დირექტორ საბა წიწიკაშვილთან, 2014 წლის 30 აპრილი; ინტერვიუ 

„სამხრეთის კარიბჭის“ წარმომადგენელთან, 2014 წლის 1 მაისი. 
6 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პასუხი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე, 

რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2014 წლის  1 მაისს მიიღო. 
7 ურთიერთდამოკიდებულება განმარტებულია როგორც „ურთიერთობა, რომელიც არსებობს, თუ 

ერთი პირი პირდაპირ ან ირიბად ფლობს მეორე პირის აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს, 

არის მისი თანამდებობის პირი, ან მისთვის ან მისი აქციონერის, პარტნიორის ან თანამდებობის 

პირისათვის ასრულებს რაიმე ანაზღაურებად სამუშოს; აგრეთვე თუ ერთი მაუწყებელი 

ახორციელებს მაუწყებლობას მეორე მაუწყებლის მეშვეობით.“ საქართველოს კანონი 

„მაუწყებლობის შესახებ,“ მე-60 მუხლი, 

http://www.gncc.ge/files/7050_3380_521308_Georgian%20Law%20on%20Broadcasting%202013_Eng.pdf,  

ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://www.gncc.ge/files/7050_3380_521308_Georgian%20Law%20on%20Broadcasting%202013_Eng.pdf
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2015 წლის ივნისში, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ, ლიცენზირების წესები 

საერთოდ გაუქმდება. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ, პლურალიზმის 

უზრუნველყოფის მიზნით, ბაზრის კონცენტრაციის მოქმედი წესების გადახედვაც 

მოხდება. 

 

მედიასაშუალებებისა და მედიასთან დაკავშირებული საქმიანობის  

დაფინანსება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ  

69 მუნიციპალიტეტიდან 30-ზე მეტი საკუთარი ბიუჯეტიდან აფინანსებს საკუთარ 

მედიასაშუალებებს და საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებულ 

ღონისძიებებს. მუნიციპალიტეტების მიერ მედია სექტორზე დახარჯული საერთო თანხა 

2012 წელს დაფიქსირებულ 7,4 მილიონ ლართან შედარებით 2014 წელს  1,4 მილიონ 

ლარამდე შემცირდა.8 ამის მიზეზი, უმთავრესად, ის არის, რომ აჭარის ტელევიზია, 

რომელიც მთავრობის დეპარტამენტი იყო და, შესაბამისად, ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა,  

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში 2013 წლის ივლისში შეტანილი ცვლილებების შედეგად 

აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლად გადაკეთდა. 

 

სახელმწიფო ხარჯებით დაფინანსებული საქმიანობა, ძირითადად, გაზეთების გამოცემას, 

საინფორმაციო ცენტრების დაფინანსებასა და საეთერო დროის შეძენას მოიცავს. 

მუნიციპალიტეტების მიერ დაფინანსებული გაზეთები სერიოზული გავლენის მქონედ არ 

მიიჩნევიან და რეგიონში სხვა გამოცემების ფუნქციონირებას არ ზღუდავენ. თუმცა ამ 

გამოცემებში გამოქვეყნებული მუნიციპალიტეტის განცხადებები, ტენდერების ჩატარების 

შემთხვევაში, დამოუკიდებელი რეგიონული გაზეთებისათვის დამატებითი შემოსავლის 

წყარო შეიძლებოდა გამხდარიყო. 

  

რეგიონულ ინტერნეტგამოცემა kakhetinews.ge -ში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, 

კახეთის მუნიციპალიტეტებმა რამდენიმე ადგილობრივი მედიასაშუალებისგან 

მაუწყებლობის მომსახურების შესყიდვაზე ხელშეკრულებების გაფორმების ხარჯები 

შეამცირეს.9 

 

რამდენიმე მუნიციპალიტეტი ტელევიზიებთან თანამშრომლობს. „მაუწყებლობის 

შესახებ“ კანონი კრძალავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მაუწყებლების 

დაფინანსებას (კანონი მაუწყებლობის შესახებ,  66-ე მუხლი, 1-ლი პუნქტი), თუმცა 

ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია, შეიძინოს მაუწყებლის მომსახურება 

სოციალური რეკლამის ან საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

გავრცელების მიზნით.10 კვლევის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა კანონის ამ 

დებულების დარღვევაზე მიმანიშნებელი რაიმე ფაქტი. 

 

                                                           
8 მედიისა და მედიასთან დაკავშირებული საქმიანობის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან 

დაფინანსების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით  საქართველოს 69 მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტები  გავაანალიზეთ. ბიუჯეტები ხელმისაწვდომია „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ 

ვებ-გვერდზე  www.matsne.gov.ge   
9 Kakhetinews.ge: მედია კონტროლი შერჩევითი დაფინანსებით 

http://kakhetinews.ge/ge/home/news/journalistic-investigation/media-kontroli-serceviti-dafinansebit, 

ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
10 კანონი მაუწყებლობის შესახებ, 66-ე მუხლი, 1-ლი პუნქტი 

http://www.gncc.ge/files/7050_3380_521308_Georgian%20Law%20on%20Broadcasting%202013_Eng.pdf,  

ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://www.matsne.gov.ge/
http://kakhetinews.ge/ge/home/news/journalistic-investigation/media-kontroli-serceviti-dafinansebit
http://www.gncc.ge/files/7050_3380_521308_Georgian%20Law%20on%20Broadcasting%202013_Eng.pdf


  

8 
 

 მედიასთან დაკავშირებული ხარჯები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკებისა) 2012 წელს  1,19 მილიონ ლარს 

შეადგენდა, 2013 წელს - 1,01 მილიონ ლარს, ხოლო 2014 წელს - 1,17 მილიონ ლარს.  

 საჩხერის მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად დაახლოებით 40 ათას ლარს 

ხარჯავს ასოციაცია „მასმედიასა“ და ჭიათურის სამაუწყებლო კომპანია 

„იმერვიზიაზე“. „იმერვიზიის“ დირექტორმა რამაზ გამეზარდაშვილმა 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ განუცხადა, რომ მისი 

ტელეკომპანია საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ საეთერო დროის შესყიდვის 

მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობდა და გაიმარჯვა. 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტმა მედიასთან დაკავშირებული მომსახურების 

ხარჯები  2014 წელს სამჯერ გაზარდა (2012 და 2013 წლებში ეს ხარჯები 40 000 

ლარს, ხოლო 2014 წელს - 126 000 შეადგენდა). მუნიციპალიტეტი თანამშრომლობს 

ტელეკომპანია „მარნეულთან“ და გაზეთ „ახალ მარნეულთან“. ტელეკომპანია 

„მარნეულის“ დირექტორის შალვა შუბლაძის თქმით, ისინი ამ თანხებს 

საკრებულოს სხდომების გადასაცემად და მოქალაქეთა შეკითხვებზე პასუხის 

გასაცემად საკრებულოს წევრების ტელევიზიაში სტუმრის სტატუსით 

მოწვევისათვის იღებენ. 

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ტელეკომპანიების სუბსიდირებისთვის 

2012 წელს 30 000 ლარი  იყო გათვალისწინებული,  ხოლო 2013 და 2014 წლებში– 15 

000 ლარი. 

 ოცამდე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია გაზეთები, რომლებსაც ისინი 

ყოველწლიურად აფინანსებენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაციის გასავრცელებლად. 

 

ტელევიზიები 

ტელერადიოკომპანია „თრიალეთი“ (გორი) 

„თრიალეთი“ გორში დაფუძნებული ტელე-რადიო კომპანიაა. მის 50% და 20% ჯონდო და 

ბადრი ნანეტაშვილების საკუთრებაა, ხოლო 10% ჯერ კიდევ ყოფილი პრემიერ მინისტრის 

ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის კუთვნილებაში მყოფ შპს „მეცხრე არხს“ ეკუთვნის. 

დანარჩენილი 20%-ის მფლობელია ბადრი ნანეტაშვილის მეუღლე ნინო გაგნიძე.11 

 

შპს „მეცხრე არხის“ 20%-ის მფლობელია ყოფილი პრემიერ მინისტრის ბიძინა 

ივანიშვილის ნათესავი კახა კობიაშვილი (შპს „აქცეპტის“ მეშვეობით). კობიაშვილი 

საქართველოში აქტივების მფლობელი ცხრა სხვადასხვა ოფშორული კომპანიის 

იურიდიული წარმომადგენელია.12 არსებობს საფუძვლიანი მინიშნებები, რომ ამ 

კომპანიებს  ივანიშვილის ოჯახი აკონტროლებს.   

  

                                                           
11 ამონაწერი  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=418558&app_id=4875

22, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
12 Media.ge: „მეცხრე არხის“ მფლობელი ცხრა ოფშორული კომპანიის წარმომადგენელია 

საქართველოში. 2013 წლის აპრილი, http://www.media.ge/en/portal/news/300776/, ბოლო წვდომა 

2014წლის 30 მაისს. 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Who%20owns%20Georgia%27s%20media%2C%2016%20April%202014_0.pdf
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=418558&app_id=487522
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=418558&app_id=487522
http://www.media.ge/en/portal/news/300776/
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ბადრი ნანეტაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილეა. იგი წილებს 

ფლობს ორ სხვა კომპანიაში: აუდიტორულ ფირმა შპს „აუდიტ მრჩეველში“ (50%) და შპს 

„ინვესტმედიაში“ (100%).13  

 

 

ტელევიზია 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები: დღეში 5-ჯერ 

პოლიტიკური თოქ შოუები: სამშაბათს - „თვალსაზრისი“, ხუთშაბათს - „შენი პოზიცია“, 

ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს - „თქვენი აზრი“, შაბათს - „კვირის ამბები“ 

დაფარვის ზონა: შიდა ქართლი (გორი, ქარელი, ხაშური, კასპი, ცხინვალი, ახალგორი)  

საკაბელო მაუწყებლობა: „სილქ TV“, „კავკასუს TV“, „ივერიასატი“, „გლობალ TV“ და 

ყველა დიდ ქართულ ქალაქში არსებული ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერები.  

თანამშრომელთა რაოდენობა: 40  

რეტრანსლირება: „მაესტროს“ ახალი ამბები14 

 

რადიო 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები: დღეში 8-ჯერ 

პოლიტიკური თოქ შოუები: კვირაში ორჯერ - ცხელი ხაზი 

დაფარვის ზონა: შიდა ქართლი (გორი, ქარელი, ხაშური, კასპი, ცხინვალი, ახალგორი)  

თანამშრომელთა რაოდენობა: 14 

რეტრანსლირება: რადიო „თავისუფლება“ და „ეხო კავკაზა.“15 

 

ტელე-რადიო კომპანია „ქვემო ქართლი“ (რუსთავი) 

ტელე-რადიო კომპანია „ქვემო ქართლი“ სააქციო საზოგადოებაა, რომლის 

მესაკუთრეებიც არიან: როლანდ მგალობლიშვილი (85%) და მერაბ ტყეშელაშვილი (15%) - 

ორივე აქციონერი ყოფილი საჯარო მოხელეა.16 

 

როლანდ მგალობლიშვილი  2003-2004 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო.  

2002 წელს შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში მას აღნიშნული აქვს, რომ მის 

საკუთრებაშია კიდევ ორი სააქციო საზოგადოება: სს „სასტუმრო რუსთავი“ (სასტუმრო 

ქალაქ რუსთავში) და სს „ფარნავაზი“- კომპანია, რომლის შესახებაც საჯარო ჩანაწერი არ 

მოიპოვება.17 

 

                                                           
13 საჯარო სამსახურის ბიურო: ბადრი ნანეტაშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declaration/2419, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
14 „თრიალეთის ტელევიზიასთან“ E-mail კომუნიკაცია, 2014 წლის 23 აპრილი. 
15 E-mail კომუნიკაცია რადიო „თრიალეთთან“, 2014 წლის 4 ივნისი 
16 ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანიის ვებსაიტი, http://tvkvemokartli.ge/wp-

content/uploads/2013/07/shesabamisobis-deklaracia.bmp, ბოლო წვდომა 2014 წლის 18 ივნისს 
17 საჯარო სამსახურის ბიურო: როლანდ მგალობლიშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Mgaloblishvili%20Roland%202004.pdf,  

ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

https://declaration.gov.ge/declaration/2419
http://tvkvemokartli.ge/wp-content/uploads/2013/07/shesabamisobis-deklaracia.bmp
http://tvkvemokartli.ge/wp-content/uploads/2013/07/shesabamisobis-deklaracia.bmp
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Mgaloblishvili%20Roland%202004.pdf
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მგალობლიშვილი და მისი მეუღლე - ეთერ ჯოლია ერთობლივად ფლობენ აქციათა 98%-ს 

ქ. რუსთავის ცენტრში მდებარე ბიზნეს ცენტრ „სასტუმრო რუსთავში“.18 შპს „სასტუმრო 

რუსთავი“ ცალკე კომპანიადაა რეგისტრირებული და მისი აქციების სრული მფლობელი 

მგალობლიშვილის მეუღლეა19. მგალობლიშვილი ასევე ფლობს შპს ტელეკომპანია 

„მარნეულს“ - ავტორიზებულ სუბიექტს, რომელსაც საკუთარი საეთერო მაუწყებლობის 

ლიცენზია არ გააჩნია.20 

 

მერაბ ტყეშელაშვილი 2006 წლამდე რუსთავის მერის მოვალეობას ასრულებდა.21 მის 

მფლობელობაშია შპს „ნიუ აჭარას“ აქციათა 33% და  და „ჟოკეი კლუბის“ აქციათა 7,2%, 

რომლის თანამფლობელია გიორგი რურუა, კულტურის ყოფილი მინისტრის, ნიკა 

რურუას ძმა.22. ეს კომპანია ძველი თბილისის იპოდრომს აკონტროლებს.23 ამასთან, ცალკე 

რეგისტრირებული შპს „თბილისის იპოდრომი“ უკანასკნელი - 2009 წლის ივლისის 

ამონაწერის მიხედვით იპოდრომის მიწის ნაწილს ფლობს.24 ამ კომპანიის უმცირესი 

წილების მფლობელები არიან როგორც ტყეშელაშვილი, ისე გიორგი რურუა (3% და 1%).25 

„თბილისის იპოდრომის“ 53% კომპანია BVI Sobbia holdings Corporation-ს ეკუთვნის, 

რომლის წარმომადგენილი, უკანასკნელი მონაცემებით, ალექსანდრე გოგოხიაა,26 

„საქართველოს ლატარიის კომპანიისა“ და  „ფიუჩერ პროდაქტს კომპანის“ ყოფილი 

დირექტორი  - ორივე კომპანია დავით კეზერაშვილის მიერაა კონტროლირებული.27  

                                                           
18 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=602330&app_id=6826

37, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
19 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=632660&app_id=7158

23, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
20 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=499365&app_id=5763

15, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
21 საჯარო სამსახურის ბიურო: მერაბ ტყეშელაშვილის ქონებრივი დეკლარაცია 

https://declaration.gov.ge/declarations/q.rustavis%20meria/Tkeshelashvili%20Merab%202005%20.pdf, 

ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
22 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/445428/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. ნიკა რურუას 

ქონებრივი დეკლარაცია, https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files/rurua.pdf, ბოლო წვდომა 

2014 წლის 30 მაისს. 
23 Humanrights.ge: რა კავშირშია ერთმანეთთან თამარ მეფისა და "ჟოკეი კლუბის" სახელები 

?(ნაწილი I), http://humanrights.ge/index.php?a=main&pid=6985&lang=geo, ბოლო წვდომა 2014 წლის 18 

ივნისს. 
24 უძრავი ქონების რეესტრი, 

https://naprweb.reestri.gov.ge/engine/papers/showdocument.php?d=a&doc_id=1281868&mime=application

/pdf, ბოლო წვდომა 2014 წლის 1 ივნისს 
25 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=449789&app_id=5191

49, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
26 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=502036&app_id=519

149 , ბოლო წვდომა 2014 წლის 1 ივნისს 
27 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი: 

http://www.companyinfo.ge/en/people/425156/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://corpsearch.tigeorgia.webfactional.com/en/people/407941/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=632660&app_id=715823
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=632660&app_id=715823
http://corpsearch.tigeorgia.webfactional.com/en/people/445428/
http://www.idfi.ge/uploadedFiles/files/rurua.pdf
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=602330&app_id=682637
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=602330&app_id=682637
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=632660&app_id=715823
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=632660&app_id=715823
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=499365&app_id=576315
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=499365&app_id=576315
https://declaration.gov.ge/declarations/q.rustavis%20meria/Tkeshelashvili%20Merab%202005%20.pdf
http://www.companyinfo.ge/en/people/445428/
https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files/rurua.pdf
http://humanrights.ge/index.php?a=main&pid=6985&lang=geo
https://naprweb.reestri.gov.ge/engine/papers/showdocument.php?d=a&doc_id=1281868&mime=application/pdf
https://naprweb.reestri.gov.ge/engine/papers/showdocument.php?d=a&doc_id=1281868&mime=application/pdf
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=449789&app_id=519149
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=449789&app_id=519149
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=502036&app_id=519149
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=502036&app_id=519149
http://www.companyinfo.ge/en/people/425156/
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ტყეშელაშვილის საკუთრებაშია აგრეთვე შპს „ნიუ ჯორჯიან გრუპი“ და შპს „ედელვაისი“ 

(35%).28 

 

მაუწყებლობა: 19 საათი 

ახალი ამბები: ორშაბათიდან შაბათამდე, დღეში ერთხელ 

თოქ შოუები: არც ერთი 

დაფარვის ზონა: ბოლნისი, რუსთავი, მარნეული 

საკაბელო მაუწყებლობა: Silk-TV, Global TV 

თანამშრომელთა რაოდენობა:  9 

რეტრანსლირება: „TV 3 “-ის ახალი ამბები29 

ტელეკომპანია „დია“ (ხაშური)  

ხაშურის ტელეკომპანია „დია“ გურამ გოგოლაძეს ეკუთვნის, რომელიც ასევე ფლობს: 

საცურაო აუზს რუსთავში („არენა“), სასტუმროს ბაკურიანში („პრიმა 2010“, 100%), მინისა 

და ფაიფურის ნაწარმის საცალო ვაჭრობის მაღაზიას („ელიტ სერვის გრუპი“ 35 %), 

ტურისტულ სააგენტოს („პრაიმ ტური“, 50%) და კიდევ რამდენიმე კომპანიას: შპს 

„პრესტიჟს“ (34%), შპს „ჩინა სტარს“ (100%), „კალაუბანს“ (25%), „ეკო გრუპს“ (41.6%), 

„ამერიკან ჰოტელ სერვისს“ (16.5%) და ქართული სპორტის ინსტიტუტს (შპს „პეგასის“ 

მეშვეობით). იგი არის ასევე საქართველოს ეტლით მოსარგებლეთა რაგბის ფედერაციის 

პრეზიდენტი და საქართველოს ნორდიკული ფედერაციის თანადამფუძნებელი.30  

 

ამასთან ერთად, 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით, ტელეკომპანია „დია“ დაახლოებით 

800 აბონენტს უწევს მომსახურებას საკაბელო ტელევიზიით.31  

 

მაუწყებლობა: 12 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, დღეში ორჯერ 

თოქ შოუები: არც ერთი 

დაფარვის ზონა: ხაშური და ხაშურის შემოგარენი 

საკაბელო მაუწყებლობა: ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერი გორში, „სილქ TV“  

თანამშრომელთა რაოდენობა:  4 

რეტრანსლირება: არა32 

ტელეკომპანია „ბორჯომი“ (ბორჯომი) 

ტელეკომპანია „ბორჯომის“ მფლობელები არიან: მარინა კუპატაძე  (20%), მარიამ 

ჯაფარიძე (45%) და გიორგი ქურდაძე (35%). უკანასკნელი ორი პირის მფლობელობაშია 

ასევე შპს „სკალინი“. მარიამ ჯაფარიძე ზაზა ოქუაშვილის ტელეკომპანია „იბერიის“ 

                                                           
28 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/ka/people/445428/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
29 E-mail კომუნიკაცია ქვემო ქართლის ტელერადიოკომპანიასტან, 2014 წლის 23 აპრილი,  
30 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/391797/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
31 ტელეკომპანია „დიას“ ვებგვერდი, http://dia.ge/?m=7, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ანალიტური ბაზა www.analytics.gncc.ge  
32 ინტერვიუ ტელეკომპანია „დიასთან“, 2014 წლის აპრილი 25. 

http://www.companyinfo.ge/ka/people/445428/
http://www.companyinfo.ge/en/people/391797/
http://dia.ge/?m=7
http://www.analytics.gncc.ge/
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დირექტორიცაა, ხოლო გიორგი ქურდაძე ტელეკომპანია „იბერიის“ მესაკუთრე კომპანია 

„ბენმონტის“  დირექტორად მუშაობს.33 

 

ზაზა ოქუაშვილი „ომეგა ჯგუფის“ მფლობელია, რაც მას საჯაროდ არა ერთხელ 

განუცხადებია, თუმცა ჯგუფს ოფშორული ფორმალური კომპანიების ქსელი ფლობს. 

კომპანიის ვებსაიტის მიხედვით „ომეგა ჯგუფში“ შედის: სიგარეტის მწარმოებელი OGT, 

სიგარეტების („მარლბორო“, „ჩესტერფილდი“, „პარლამენტი“), Iveco-სა და Chevrolet-ის 

დისტრიბუტორი „ომეგა 2“,  „ომეგა მოტორსი“ (BMW-სა და Mini-ს სადილერო 

კომპანიები) და გამომცემლობა „ომეგა თეგი“.  

 

2013 წელს ოქუაშვილს დაუბრუნდა სამაუწყებლო ლიცენზია, რომლითაც მანამდე 

ტელეკომპანია „აისი“ (ტელეკომპანია „იმედის“ მფლობელი Georgian Media Production 

Group-ის შვილობილი) სარგებლობდა. ამ სიხშირეს ტელეკომპანია „იბერია“ 2004 წლამდე 

ფლობდა. 2004 წელს კი, როგორც კომპანიის წარმომადგენლები განმარტავენ, სიგარეტის 

სავარაუდოდ უკანონო წარმოების ფაქტების გამოძიების მოტივით, „ომეგა ჯგუფის“ 

ოფისებში პოლიციის შეიარაღებული ძალების შეჭრის შემდეგ, ლიცენზია ჩამოერთვათ.34 

 

ტელეკომპანია „ბორჯომი“ ექსპლოატაციას უწევს კომპიუტერულ ცენტრს, სადაც 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ საბუღალტრო და ინგლისური და რუსული ენის 

კურსებზე ჩაეწერონ. ცენტრი IREX G-MEDIA პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით 

ჩამოყალიბდა.   

 

მაუწყებლობა: 10 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, დღეში სამჯერ 

თოქ შოუები: ხუთშაბათს - ფორუმი (OSGF-ის დაფინანსებით), იგეგმება მეორე თოქ-

შოუს გაშვება 

დაფარვის ზონა: ბორჯომი და მიმდებრე ტერიტორია  

საკაბელო მაუწყებლობა: ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერი ბორჯომში 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 9  

რეტრანსლირება: არა35     

„ოდიში“ (ზუგდიდი) 

ზუგდიდის ადგილობრივი ტელემაუწყებელი  „ოდიში“, რომელიც რადიო ტალღაზე FM 

102.5 ექსპლოატაციას უწევს აგრეთვე რადიო „ოდიშს“, ემმა გრიგოლიას ეკუთვნის. 

კომპანიის დირექტორია მისი ძმისშვილი, დავით გრიგოლია.36  

 

                                                           
 33 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კომპანიების საძიებო ვებსაიტი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/508422/, http://www.companyinfo.ge/en/people/503238/, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/388220/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
34 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: ვის ეკუთვნის ქართული მედია: მსხვილი 

მედიასაშუალებების მფლობელები - მათი გავლენიანი კავშირები და ბიზნეს ინტერესები, 2014  

წლის აპრილი, http://www.transparency.ge/post/report/mskhvili-mediasashualebebis-mplobelebi-mati-

gavleniani-kavshirebi-da-biznes-interesebi  
35 ინტერვიუ ტელეკომპანია „ბორჯომთან“, 2014წლის 25 აპრილი. 
36 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=546470&app_id=6240

57, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://www.companyinfo.ge/en/people/508422/
http://www.companyinfo.ge/en/people/503238/
http://www.companyinfo.ge/en/people/388220/
http://www.transparency.ge/post/report/mskhvili-mediasashualebebis-mplobelebi-mati-gavleniani-kavshirebi-da-biznes-interesebi
http://www.transparency.ge/post/report/mskhvili-mediasashualebebis-mplobelebi-mati-gavleniani-kavshirebi-da-biznes-interesebi
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=546470&app_id=624057
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=546470&app_id=624057
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ემმა გრიგოლიას ვაჟი ალექსანდრე ქობალია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

იყო (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან)37; იგი თანამდებობიდან 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გადადგა.38 ალექსანდრე ქობალია „ოდიშის“ იმ შვიდ 

დამფუძნებელთა შორისაა, რომლებმაც კომპანია 1996 წელს დააარსეს. 2010 წლის მარტში 

ემმა გრიგოლიამ ყველა დამფუძნებლის წილი გადაიფორმა და კომპანიის ერთადერთი 

პარტნიორი გახდა.39 ემმა გრიგოლიას აწ გარდაცვლილი მეუღლე გრიგოლ ქობალია 2008 

წლამდე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სიით პარლამენტის წევრი იყო.40 

 

ემმა გრიგოლია შპს „ნიუ G“-ის აქციათა 34% ფლობს. ის და დავით გრიგოლია  

ადგილობრივი ინტერნეტ პროვაიდერი შპს „ოდიში ნეტის“ აქციონერები არიან 

(თითოეულს წილთა 34% ეკუთვნის).41 დავით გრიგოლიას ეკუთვნის: შპს „ლაზი“ (42.5%), 

შპს „ევროპლასტი“ (100%), შპს „რედა მოტორსი“ (50%), შპს „ევროჰოლდინგი“ (50%), შპს 

„დასე“ (50%) და შპს „ციფრული სამყარო“ (100%). იგი წილთა 40%-ს ფლობს აგრეთვე 

„ბერტა-სამეგრელოში“, რომელიც ტკბილეულის მწარმოებელი კომპანია „ბარამბოს“ 

ვებსაიტის მიხედვით, ნაყინის დისტრიბუციას ეწევა.42 „ბარამბო“ მცხეთა-მთიანეთის 

ყოფილი გუბერნატორის ცეზარ ჩოჩელის ოჯახისა და მასთან დაკავშირებული პირების 

საკუთრებაა.43 

 

ემმა გრიგოლია ასოციაცია „ახალგაზრდული ცენტრი ჯიხას“ გამგეობის წევრია. 2011 

წელს „ჯიხამ“ წალენჯიხის რეგიონში მაუწყებლობის საკუთარი ლიცენზია  „ღია 

აფხაზეთს“ გადასცა („აფხაზეთის ხმა“).44 

 

ტელევიზია 

მაუწყებლობა: 20 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე, დღეში სამჯერ (ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა საათში 

ერთხელ შაბათ-კვირის გარდა) 

თოქ შოუები: არა 

დაფარვის ზონა: ზუგდიდი, გალი 

                                                           
37 საჯარო სამსახურის ბიურო: ალექსანდრე ქობალიას ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declaration/7007, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
38 „რუსთავი 2“: ზუგდიდის გამგებელი გადადგა, 2012 წლის დეკემბერი, 

http://www.rustavi2.com/news/news_textg.php?id_news=47617&pg=1&im=main,  ბოლო წვდომა 

2014წლის 30 მაისს. 
39 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=37085&app_id=45526

, ბოლო წვდომა 2014 წლის 2 ივნისს 
40 საჯარო სამსახურის ბიურო, გრიგოლ ქობალიას ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Qobalia%20Grigol%202008.pdf, ბოლო 

წვდომა 2014 წლის 9 ივნისს 
41 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/384587/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. „ოდიში ნეტის“ Facebook 

გვერდი, https://www.facebook.com/odishi.net, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
42 „ბარამბოს“ ვებსაიტი, http://barambo.ge/ge/contact, ბოლო წვდომა 2014 წლის 1 ივნისს 
43 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=671848&app_id=7571

77, ბოლო წვდომა 2014 წლის 1 ივნისს 
44 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, 2011 წლის მაისი, 

http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=9268, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 

მაისს. 

https://declaration.gov.ge/declaration/7007
http://www.rustavi2.com/news/news_textg.php?id_news=47617&pg=1&im=main
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=37085&app_id=45526
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=37085&app_id=45526
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Qobalia%20Grigol%202008.pdf
http://companyinfo.ge/en/people/384587/
https://www.facebook.com/odishi.net
http://barambo.ge/ge/contact
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=671848&app_id=757177
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=671848&app_id=757177
http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=9268
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საკაბელო მაუწყებლობა: არც ერთი 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 27 

რეტრანსლირება: არა45  

 

რადიო 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები: ახალია ამბების გაშვება სექტემბრიდან იგეგმება 

თოქ შოუები: არა  

დაფარვის ზონა: სამეგრელოს უმეტესი ნაწილი, აფხაზეთის ნაწილი 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 9 

რეტრანსლაცია: მონტე კარლო46 

 

„ტელეარხი 25“  (ბათუმი) 

ბათუმის „25-ე არხი: ჯემალ ვერძაძესა  (51%) და გიორგი სურმანიძეს (49%) ეკუთვნის - 

არც ერთ მათგანის შემთხვევაში არ იძებნება ჩანაწერი სხვა სამეწარმეო საქმიანობის 

შესახებ.47  

 

2012 წლის თებერვალში „ტელეარხ 25“-ის მფლობელების ნათესავებს, პირდაპირი 

მიყიდვის წესით, 4 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო ქონება გადაეცათ. 

საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, ტელეკომპანიის მფლობელებმა საკუთარი წილები 

იმავე დღეს გაყიდეს.48 ამის შედეგად გაჩნდა ეჭვები, რომ საქმე შეიძლება გვქონდეს 

გარკვეული სახის  დანაშაულებრივ შეთანხმებასთან აქციონერებს, აქტივების შემძენებსა 

და ოფიციალურ პირებს შორის, რომლებმაც სახელმწიფო ქონება გაასხვისეს.49 

 

ამჟამად პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, შეიცავდა თუ არა 

ეს გარიგება კანონდარღვევის ფაქტს. „ტელეარხ 25“-ის მფლობელების თქმით, 2013 წლის 

მიწურულს ჩატარებული დაკითხვისას მათზე პროკურატურის მხრიდან ზეწოლა 

განხორციელდა ყოფილი პრემიერ მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და მთავარი 

პროკურორის ყოფილი მოადგილის დავით ჩხატარაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების 

მოპოვების მიზნით. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფმა, რომელთა შორის 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოც“ იყო, განცხადება გაავრცელა და  

ხელისუფლებას მოუწოდა ზეწოლის შესაძლო ფაქტები გამოეძიებინა.50   

 

 

 

                                                           
45ინტერვიუ ტელევიზია „ოდიშთან“, 2014 წლის 28 აპრილი. 
46 ინტერვიუ რადიო „ოდიშთან:, 2014 წლის 9 ივნისი 
47 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=472700&app_id=5483

14, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
48 Netgazeti.ge: სახელმწიფო ქონება და "25-ე არხის" მფლობელები, 2012 წლის აპრილი, 

http://www.netgazeti.ge/GE/103/News/9361/,  ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
49 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“:  არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 

სამაუწყებლო კომპანია „ტელეარხ 25“-თან დაკავშირებით, 2014 წლის აპრილი, 

http://www.transparency.ge/post/general-announcement/arasamtavrobo-organizatsiebis-gantskhadeba-

samautsqeblo-kompania-telearkh-25-dakavshirebit, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
50 იქვე.  

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=472700&app_id=548314
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=472700&app_id=548314
http://www.netgazeti.ge/GE/103/News/9361/
http://www.transparency.ge/post/general-announcement/arasamtavrobo-organizatsiebis-gantskhadeba-samautsqeblo-kompania-telearkh-25-dakavshirebit
http://www.transparency.ge/post/general-announcement/arasamtavrobo-organizatsiebis-gantskhadeba-samautsqeblo-kompania-telearkh-25-dakavshirebit
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მაუწყებლობა:24 საათი 

ახალი ამბები: დღეში 3-ჯერ, შაბათ-კვირას 2-ჯერ 

თოქ შოუები: ორშაბათიდან ხუთშაბათამდე („დიალოგი“) 

დაფარვის ზონა: ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, გურია და სამეგრელო 

(მაღალმთიანი ზონის გარდა) 

საკაბელო მაუწყებლობა: სატელიტური მაუწყებლობა ევროპის მასშტაბით, „სილქ TV“, 

„გლობალ TV“, „მაგთისატი“ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 20 

რეტრანსლირება: მედიაკავშირი „ობიექტივი“ 51 

„ტვ 4“ (ბათუმი) 

„ტვ 4“ ახალი ტელეარხია, რომელიც 2014 წლის გაზაფხულზე დაარსდა სარეკლამო 

კომპანია „ნიუ მედია აჭარას“ ბაზაზე. 2014 წლის აპრილში კომპანიამ სახელი გადაირქვა 

(მას ამჟამად „მეოთხე არხი“ ჰქვია) და მას შემდეგ იგი სარეკლამო საქმიანობას აღარ 

ეწევა.52 კომპანიის მფლობელები არიან რამაზ ურუშაძე (35%), მურთაზ ფრანგულაშვილი 

(35%) და ლევან კალანდია (30%).53  

 

2012 წლის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული „ნიუ მედია აჭარამ“ გამარტივებული 

შესყიდვის კონტრაქტების საშუალებით სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებიდან 

დაახლოებით 130 000 ლარი მიიღო. კომპანიის კონტრაქტების უმეტესობა მცირე თანხებს 

მოიცავს, თუმცა 2013 წლის დეკემბერში კომპანიამ საინფორმაციო კამპანიის წარმოების 

მიზნით აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტთან 104 999 ლარის ღირებულების კონტრაქტი 

გააფორმა. „ნიუ მედია აჭარა“ მონაწილეობდა აგრეთვე ოთხ ტენდერში და ორ მათგანში 

გაიმარჯვა. 54 

 

გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებისას უწყება ტენდერის გამოცხადების გარეშე 

დებს კონტრაქტს კომპანიასთან. სახელმწიფო შესყიდვების ეს სახე ყოველთვის  

განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ექცევა, რადგან ჩნდება ეჭვები კორუფციული 

გარიგებების არსებობის თაობაზე.  

 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები: დღეში ორჯერ 

თოქ შოუები: გაშვება 26 მაისს იგეგმება, დღეში ხუთჯერ 

დაფარვის ზონა: საეთერო ლიცენზია არა აქვს 

საკაბელო და სატელიტური მაუწყებლობა: სატელიტური, ადგილობრივი საკაბელო 

პროვაიდერები ბათუმში, „სილქ TV“, იგეგმება „კავკასუს TV“-ზე გაშვება 

თანამშრომლების რაოდენობა: 23 

რეტრანსლირება: არა55 

                                                           
51 ინტერვიუ „ტელეარხ 25“-თან, 2014 წლის 8 მაისი. 
52 Batumelebi.ge „მეოთხე არხი - ახალი ტელევიზია 4 აპრილიდან, 2014 წლის აპრილი, 

http://www.batumelebi.ge/GE/batumelebi/news/29945/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
53 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=660817&app_id=7458

30, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
54 სახელმწიფო შესყიდვებისა და კონკურენციის სააგენტო: www.tenders.prcurement.gov.ge  
55 E-mail კომუნიკაცია „მეოთხე არხთან“, 2014 წლის 21 მაისი. 

http://www.batumelebi.ge/GE/batumelebi/news/29945/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=660817&app_id=745830
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=660817&app_id=745830
http://www.tenders.prcurement.gov.ge/
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ტელეკომპანია „რიონი“ (ქუთაისი) 

ქუთაისის ტელეკომპანია „რიონი“ თამარ ღვინიანიძეს ეკუთვნის, რომელიც  

არაკომერციული ორგანიზაცია „ბახისკიდის“ გამგეობის წევრია. სამეწარმეო რეესტრის 

მიხედვით, იგი სხვა ბიზნესთან არ ასოცირდება.56 

 

ტელევიზია 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები:  დღეში 6-ჯერ 

თოქ შოუები: ორშაბათს -„ თემა“, სამშაბათს - „ობიექტური აზრი“ 

დაფარვის ზონა: ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორიები 

საკაბელო მაუწყებლობა: „მაგთისატი“, „გლობალ TV“, ინტერნეტ ტელევიზია, 

„იმერსატი“, ტელევიზია „იმერეთი“, ქუთაისში არსებული ყველა ადგილობრივი  

საკაბელო პროვაიდერი. 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 60 

რეტრანსლირება: არ ხდება ახალი ამბებისა და თოქ-შოუების რეტრანსლირება, 

გადაიცემა „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დოკუმენტური ფილმები, საპატრიარქოს 

არხის დოკუმენტური ფილმები.57 

 

რადიო 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები: დღეში 10-ჯერ 

თოქ-შოუები: ხუთშაბათს - “ობიექტური აზრი” 

დაფარვის ზონა: ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 15 

რეტრანსლირება: არა58 

ტელეკომპნია „ზარი“ (სამტრედია“) 

სამტრედიის ტელეკომპანია „ზარი“ ოჯახური ბიზნესია და მისი მფლობელები არიან: 

ოთარ თევზაძე (50%), მისი მეუღლე მანანა თელია (20%) და მათი შვილები - გია თევზაძე 

(15%) და გოჩა თევზაძე (15%).59 გია თევზაძის საკუთრებაშია ასევე სამტრედიაში 

დაფუძნებული ინტერნეტ პროვაიდერი „ვი-ჯი-ეს ნეთვორქის“ წილთა 33%.60 

 

მაუწყებლობა: ძირითადად საპატრიარქოს არხის „ერთსულოვნების“ რეტრანსლირება 

ახალი ამბები:  სამშაბათსა და პარასკევს, დღეში სამჯერ 

თოქ შოუები: დებატები თვეში ერთხელ 

დაფარვის ზონა: სამტრედია და მიმდებარე ტერიტორია 

საკაბელო მაუწყებლობა: ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერები 

                                                           
56 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/526625/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
57 ტელეკომპანია „რიონთან“ ელფოსტიტ კომუნიკაცია, 2014 წლის 23 აპრილი. 
58 ინტერვიუ რადიო „რიონთან,“ 2014 წლის 9 ივნისი 
59 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=363492&app_id=4194

40, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
60 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/447221/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://companyinfo.ge/en/people/526625/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=363492&app_id=419440
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=363492&app_id=419440
http://companyinfo.ge/en/people/447221/
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თანამშრომელთა რაოდენობა: 5 

რეტრანსლირება: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის არხი 

„ერთსულოვნება“61 

 

„მეგა TV“ (ხონი) 

ხონის „მეგა TV“ მერაბ კიკაბიძეს ეკუთვნის, რომლის სახელზეც სხვა კომპანიები არ 

იძებნება.62 

 

მაუწყებლობა: 18 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე, დღეში 4-ჯერ (2 დაიჯესტი) 

თოქ შოუები: კვირაში ერთხელ, იგეგმება კვირაში ხუთჯერ 

დაფარვის ზონა: ხონი და ხონის შემოგარენი 

საკაბელო მაუწყებლობა: საკაბელო პროვაიდერი ქუთაისში, „სილქ TV“ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 12 

რეტრანსლირება: არა 63  

ტელეკომპანია „გურჯაანი“ 

ტელეკომპანია „გურჯაანის“ მესაკუთრე და დირექტორია თამარ აბელაშვილი, რომელიც 

სხვა ქართულ კომპანიას არ ფლობს.64  

 

მაუწყებლობა: 18 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე დღეში 6-ჯერ, შაბათ-კვირას  2-ჯერ 

თოქ შოუები: პარასკევს - „ძალა უძალოთა“ 

დაფარვის ზონა: გურჯაანი, ყვარელი, სიღნაღი, ლაგოდეხი 

საკაბელო მაუწყებლობა: „სილქნეტი,“ „მაგთისატი,“ „გლობალ ტვ“ და  ადგილობრივი 

საკაბელო პროვაიდერები 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 15 

რეტრანსლირება: არა65 

 

„მეცხრე ტალღა“ 

ფოთის ტელეკომპანია „მეცხრე ტალღის“ მფლობელები არიან მამუკა თოდუა (67%) და 

გელა ჟვანია (33%).66  

 

                                                           
61 E-mail კომუნიკაცია ტელეკომპანია „ზართან“, 2014 წლის 25 აპრილი. 
62 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/512366/, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
63 ინტერვიუ „მეგა TV“-ისთან, 2014 წლის 25 აპრილი. 
64 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/507511/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
65 ინტერვიუ ტელეკომპანია „გურჯაანთან“, 2014 წლის 28 აპრილი. 
66 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=594365&app_id=6745

51, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://companyinfo.ge/en/people/512366/
http://companyinfo.ge/en/people/507511/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=594365&app_id=674551
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=594365&app_id=674551
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2005-2006 წლებში მამუკა თოდუა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის გუბერნატორის 

მოადგილე იყო.67 თოდუა საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების კომპანიის შპს 

„სინგულარ ჯგუფის“ აქციონერია (30%). ის აქციათა 30%-ს ფლობს AZ-GEORGIA-ში. 

თოდუა ზუგდიდის თხილის ქარხნის „არგონათსის“ დირექტორიც იყო, რომელიც 

პანამაში დარეგისტრირებულ კომპანია „კადე სეკიურითი“-ს ეკუთვნის. 68 

 

„მეცხრე ტალღა“ ადგილობრივი რადიოსადგურის - რადიო „ჰარმონიის“ (ტელეკომპანია 

„ფოთი“) - აქციონერიცაა (68%). აქციათა დანარჩენი 32%-იანი წილი  გოდერძი 

ქართველიშვილს ეკუთვნის, რომლის სახელზეც სხვა აქტივები არ ფიქსირდება.69  

 

2013 წ. შუა რიცხვებამდე ჟვანია და თოდუა მათი კუთვილი კომპანია შპს „ინფოვესტის“ 

საშუალებით ასევე ფლობდნენ ტელეკომპანია „სამეგრელოს“,70 რომელსაც ცოტა ხნის წინ 

ლიცენზია ჩამოერთვა.71  შპს „ინფოვესტის“ ამჟამინდელი მესაკუთრეა ტელეკომპანიის 

დირექტორი დარეჯან კვარაცხელია. „ინფოვესტის“ გარდა, კვარაცხელიას საკუთრებაშია 

საგამომცემლო-სარეკლამო კომპანია „დალენი-სტუდია“.72 

  

„მეცხრე ტალღა“ 

მაუწყებლობა: 16 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე, დღეში ერთხელ (2 -ჯერ გამეორებით) 

თოქ შოუები: პარასკევს - „თემა“ 

დაფარვის ზონა: ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია 

საკაბელო მაუწყებლობა: 2 ადგილობრივი საკაბელო მაუწყებელი ფოთში 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 12 

რეტრანსლირება: არა73 

 

რადიო „ჰარმონია“ 

მაუწყებლობა: 16 საათი 

ახალი ამბები: დღეში 6 -ჯერ  

თოქ შოუები: პარასკევს - „თემა“ 

დაფარვის ზონა: ფოთი, ხობი, ლანჩხუთი, ნაწილობრივ ქობულეთი 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 8 

რეტრანსლირება: არა74 

                                                           
67 საჯარო სამსახურის ბიურო: მამუკა თოდუას ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20prezidentis%20rcmunebulis%20samsaxuri%20samegr

elo-zemo%20svanetis%20mxareshi/Todua%20Mamuka%202006.pdf, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს.  
68 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/431114/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
69 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=198083&app_id=2250

96, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
70 ტელეკომპანია „სამეგრელოს“ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სამ ტვეზე მეტი ხნით ერთი 

წლის 134 დღით მაუწყებლობის გაწყვეტის გამო ლიცენზია ჩამოართვა 
71 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/522142/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
72 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/509574/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
73 E-mail კომუნიკაცია „მეცხრე ტალღასთან, 2014 წლის 25 აპრილი. 
74 ინტერვიუ რადიო „ჰარმონიასთან“, 2014 წლის 28 აპრილი. 

https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20prezidentis%20rcmunebulis%20samsaxuri%20samegrelo-zemo%20svanetis%20mxareshi/Todua%20Mamuka%202006.pdf
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20prezidentis%20rcmunebulis%20samsaxuri%20samegrelo-zemo%20svanetis%20mxareshi/Todua%20Mamuka%202006.pdf
http://companyinfo.ge/en/people/431114/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=198083&app_id=225096
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=198083&app_id=225096
http://companyinfo.ge/en/people/522142/
http://companyinfo.ge/en/people/509574/
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ტელეკომპანია „თანამგზავრი“ 

თელავის ტელეკომპანია „თანამგზავრი“ ეკუთვნის მარია გრიშიკაშვილს (40%), 

ვლადიმერ ახალმოსულიშვილსა (20%) და დავით მანიას (40%).75  

 

დავით მანია ერთადერთი პარტნიორია, რომელსაც სხვა კომპანიებშიც აქვს წილები.76 მის 

მფლობელობაშია ადრე ყოფილი პრემიერ მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის საკუთრებაში 

არსებული საკონსულტაციო კომპანია „ნკონსალტინგი“.77 მანია Gruppo Via-სა და „M.D. 

გრუპის“ დირექტორიცაა. ამ ორი კომპანიის წილთა სრული მესაკუთრეა პარლამენტის 

წევრი „ნაციონალური მოძრაობიდან“ ლევან ქარდავა.78 ლევან ქარდავას მეუღლე მაკა 

მანია და დავით მანია ერთსა და იმავე მისამართზე არიან დარეგისტრირებულნი 

სოხუმში, რაც გვაძლევს საფუძველს ვიფიქროთ, რომ ისინი და-ძმა არიან.79  

 

მაუწყებლობა: 16 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, დღეში 4 -ჯერ  

თოქ შოუები: პარასკევს - „დიალოგი“ 

დაფარვის ზონა: თელავი, ახმეტა, ყვარელი  

საკაბელო მაუწყებლობა: თელავის საკაბელო პროვაიდერი „გორდა“ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 7 

რეტრანსლირება: არა80 

 

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია „გურია“ 

ტელეკომპანია „გურია“ „მზერა-TV“-ისა (51%) და ხათუნა სიორიძეს (49%) ეკუთვნის.81 

„მზერა TV“-ის აქციათა სრული მფლობელია ყოფილი პარლამენტარის (2004-2008) ვანო 

ჩხარტიშვილის ვაჟი  მიხეილ ჩხარტიშვილი. ვანო ჩხარტიშვილის საკუთრებაში იყო 

ტელეკომპანია „მზე“, რომელიც მან ვარდების რევოლუციის შემდეგ მალევე გაასხვისა.82 

 

მიხეილ ჩხარტიშვილის საკუთრებაშია „სმარტ კაპიტალ ჯორჯია“ და „სმარტ 

ინვესთმენთი“.83  ის და მისი და - ნათია ფლობდნენ აგრეთვე „სმარტ გრუპს“, რომელიც 

                                                           
75 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,  

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=665241&app_id=7437

38, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
76 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/483682/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
77 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=47263&app_id=56195

, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
78 საჯარო სამსახურის ბიურო: ლევან ქარდავას ქონებრივი დეკლარაცია, 

,https://declaration.gov.ge/declaration/48259, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
79 ცენტრალურმა საარჩევნო კომისია: ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზა, www.voters.cec.gov.ge  
80 ინტერვიუ ტელეკომპანია „თანამგზავრთან“, 2014 წლის  25 აპრილი. 
81 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=473868&app_id=5494

18, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
82 საჯარო სამსახურის ბიურო: ივანე ჩხარტიშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Chkhartishvili%20Ivane%202008.pdf, 

ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
83 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/398609/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=665241&app_id=743738
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=665241&app_id=743738
http://www.companyinfo.ge/en/people/483682/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=47263&app_id=56195
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=47263&app_id=56195
https://declaration.gov.ge/declaration/48259
http://www.voters.cec.gov.ge/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=473868&app_id=549418
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=473868&app_id=549418
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Chkhartishvili%20Ivane%202008.pdf
http://www.companyinfo.ge/en/people/398609/
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ამჟამად პანამური Pasquino Management-ის საკუთრებაა.84 Pasquino, რომელიც 

ჩხარტიშვილის ოჯახის საკუთრებაში მყოფი ოფშორული კომპანია უნდა იყოს, „სონატა 

ალიანს ჯორჯიასაც“ ფლობს.85 „სონატა ალიანსი“  პატარკაციშვილის ოჯახსა და ვანო 

ჩხარტიშვილს შორის რამდენიმე აქტივთან დაკაშირებით წარმოებულ დავაში 

ფიგურირებდა; სადავო აქტივებს შორის იყო ორი ნავმისადგომი ფოთში და თამბაქოს 

ქარხანა.86  

 

ვანო ჩხარტიშვილი ოფშორული კომპანია Alumax Services-ის დირექტორიცაა. ამ 

კომპანიის მეორე დირექტორია  ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მესაკუთრის ლევან 

ყარამანიშვილის ნათესავი რევაზ შარანგია.87 კომპანიის  აქციონერები არიან „სონატა 

ალიანსი“ და ყარამანიშვილის ბიზნეს პარტნიორი თეიმურაზ არონია. Alumax Services-ის 

მფლობელობაშია „ალუმაქს ჯორჯია“, რომელიც, როგორც ჩანს, ენერგეტიკული 

კომპანიაა, რომელთანაც დაკავშირება ჩვენ ვერ შევძელით.88 

 

ხათუნა სიორიძის ბიძა, გავრცელებული ინფორმაცით, ყოფილი დეპუტატი და 

ჩხარტიშვილის მეგობარი ზაზა სიორიძეა.89 

 

მაუწყებლობა: 15-16 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, დღეში ერთხელ  

თოქ შოუები: პარასკევს - „თქვენთან ერთად“ 

დაფარვის ზონა: გურია 

საკაბელო მაუწყებლობა: „მადი“ (გურია და ფოთი) 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 8 

რეტრანსლირება: არა90 

 

 ზესტაფონის ტელეკომპანია „არგო“ 

ზესტაფონის ტელეკომპანია „არგო“ რვა სხვადასხვა პირს ეკუთვნის: ზურაბ ლომთაძე 

კომპანიის 22%-ს ფლობს, ხოლო მისი პარტნიორები - მარინა ჯუღელი, ლერი ბიწაძე, 

ჯემალ დადეშელი, იგორ ვეტუშენკო, ლალი მუმლაძე, ლუიზა ღავთაძე, ნუშა ვეფხვაძე - 

თითოეული 11%-ს. 91 

 

                                                           
84 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/corporations/205216577/, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
85 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/498455/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
86 Radiotavisupleba.ge: ბიზნესდავა ჩხარტიშვილსა და პატარკაციშვილის ოჯახს შორის გრძელდება, 

2013წლის ივნისი, http://www.radiotavisupleba.ge/content/vano-chkhartishvili/25020386.html, ბოლო 

წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
87 Offshoreleaks.icij.org, http://offshoreleaks.icij.org/nodes/226122, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
88 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი: 

http://companyinfo.ge/en/corporations/205253125/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
89 Media.ge: ტელეკომპანია „გურიას“ ახალი მფლობელი ჰყავს, 

http://www.media.ge/en/portal/news/50343/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
90 E-mail კომუნიკაცია ტელეკომპანია „გურიასთან“, 2014 წლის 24 აპრილი. 
91 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=666292&app_id=7514

60, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://www.companyinfo.ge/en/corporations/205216577/
http://www.companyinfo.ge/en/people/498455/
http://www.radiotavisupleba.ge/content/vano-chkhartishvili/25020386.html
http://offshoreleaks.icij.org/nodes/226122
http://companyinfo.ge/en/corporations/205253125/
http://www.media.ge/en/portal/news/50343/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=666292&app_id=751460
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=666292&app_id=751460
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ლერი ბიწაძე წილთა 20% ფლობს ზესტაფონის სკოლა „ორნატში“.92 დანარჩენ 

აქციონერებს სხვა ბიზნეს ინტერესები არ აქვთ. 

 

მაუწყებლობა: 8 საათი 

ახალი ამბები: დღეში ორჯერ  

თოქ შოუები: მუდმივად არა 

დაფარვის ზონა: ზესტაფონი, თერჯოლა, ნაწილობრივ ხარაგაული და ჭიათურა 

საკაბელო მაუწყებლობა: „იმერ TV“ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 7 

რეტრანსლირება: GDS93  

ტელეკომპანია „იმპერია“ (ახალციხის „მეცხრე არხი“) 

ტელეკომპანია „იმპერია“ ახალციხეში დაფუძნებული არხია, რომელიც „მეცხრე არხის“ 

სახელწოდებით ფუნქციონირებს. იგი ნუგზარ კაჭკაჭიშვილსა (60%) და ომარ სამსონიძეს 

(40%) ეკუთვნის. ამ პირთაგან არც ერთს არა აქვს სხვა ბიზნეს ინტერესები.94 

 

2011 წლამდე კომპანიის მესაკუთრე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი 

დეპუტატი ზურაბ ჩილინგარაშვილი (40%) იყო.95  

 

მაუწყებლობა: 18 საათი 

ახალი ამბები: დღეში ოთხჯერ  

თოქ შოუები: ხუთშაბათს - „დიალოგი“ 

დაფარვის ზონა: ახალციხე და მიმდებარე ტერიტორია 

საკაბელო მაუწყებლობა: ორი ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერი, რომლებიც 

ადიგენისა და ასპინძის ნაწილსაც ფარავენ 

რეტრანსლირება: არა96 

„იმერვიზია“  (ჭიათურა) 

„იმერვიზია“  თებრო გაფრინდაშვილს (13.6%), რამაზ გამეზარდაშვილსა (77.4%) და ომარ 

მაჭავარიანს (13.6%) ეკუთვნის.97 ომარ მაჭავარიანი „სამშენებლო-საპროექტო ჯგუფი-

მომავლის პროექტი-პრომო“-ს დირექტორიცაა.98 დანარჩენი ორი მესაკუთრე სხვა 

კომპანიებში წილებს არ ფლობს.  

 

                                                           
92 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/517895/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
93E-mail კომუნიკაცია ტელეკომპანია „არგოსთან“, 2014 წლის 23 აპრილი. 
94 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/corporations/224067907/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
95 საჯარო სამსახურის ბიურო: ზურაბ ჩილინგარაშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declaration/48079, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
96 E-mail კომუნიკაცია ტელეკომპანია „იმპერიასთან“, 2014 წლის 24 აპრილი. 
97 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=352162&app_id=4064

42, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
98 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=526021&app_id=6038

51, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

https://declaration.gov.ge/declaration/48079
http://companyinfo.ge/ka/corporations/215612120/
http://companyinfo.ge/ka/corporations/215612120/
http://companyinfo.ge/en/people/517895/
http://companyinfo.ge/en/corporations/224067907/
https://declaration.gov.ge/declaration/48079
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=352162&app_id=406442
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=352162&app_id=406442
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=526021&app_id=603851
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=526021&app_id=603851
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მაუწყებლობა: 24 საათი 

ახალი ამბები: დღეში ორჯერ  

თოქ შოუები: არა 

დაფარვის ზონა: ჭიათურა და საჩხერე 

საკაბელო მაუწყებლობა: „სილქ TV“, ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერი 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 14 

რეტრანსლირება: „ერთსულოვნება“ და GDS99 

„მარნეული ტვ“ (მარნეული) 

„მარნეული ტვ-ს“ მფლობელი და დირექტორია შალვა შუბლაძე, რომელსაც სხვა ბიზნეს 

ინტერესები არ გააჩნია.100 

 

მაუწყებლობა: 6 საათი 

ახალი ამბები: ყოველდღე, დღეში ორჯერ  

თოქ შოუები: მაისში გაიშვება 

დაფარვის ზონა: ბოლნისი, მარნეული, თეთრიწყარო 

საკაბელო მაუწყებლობა:  „გლობალ TV“ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 12 

რეტრანსლირება: საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბები აზერბაიჯანულ ენაზე101 

 

შპს „ეკომი - L-TV“ (ლაგოდეხი) 

ლაგოდეხის ტელეკომპანია შპს „ეკომი“ დალი ხუბულავას (40%) და მის მეუღლეს ევგენი 

პეტრუსოვს (60%) ეკუთვნის.  არც ერთი მათგანი არ ფლობს სხვა კომპანიას.102  

 

მაუწყებლობა: 8 საათი 

ახალი ამბები: დღეში სამჯერ  

თოქ შოუები: პარასკევს - „მრავალკუთხედი“ 

დაფარვის ზონა: კახეთის რეგიონი საგარეჯოს გარდა 

საკაბელო მაუწყებლობა:  არც ერთი, „მაგთისატმა“ და  „გლობალ TV“-იმ  

მომსახურებაზე უარი განაცხადეს ადგილის არქონის გამო  

თანამშრომელთა რაოდენობა: 6 

რეტრანსლირება: GDS103 

 

„ეგრისი“ (სენაკი) 

ტელეკომპანია „ეგრისი“ მთლიანად მერაბ ჩიქობავას საკუთრებაა. მის საკუთრებაში სხვა 

კომპანია არ ფიქსირდება.104 

                                                           
99 E-mail კომუნიკაცია „იმერვიზიასთან“, 2014 წლის 24 აპრილი. 
100 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/516264/, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
101 E-mail კომუნიკაცია ტელეკომპანია „მარნეულთან“, 2014 წლის 27 აპრილი. 
102 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=566579&app_id=6439

61, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
103 ინტერვიუ „ეკომთან“, 2014 წლის 21 მაისი. 

http://companyinfo.ge/en/people/516264/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=566579&app_id=643961
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=566579&app_id=643961
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მაუწყებლობა: 6 საათი 

ახალი ამბები: დღეში ორჯერ  

თოქ შოუები: არც ერთი 

დაფარვის ზონა: სენაკი, აბაშა, ხობი 

საკაბელო მაუწყებლობა:  ადგილობრივი საკაბელო პროვაიდერი „ატლანტიკა“  

თანამშრომელთა რაოდენობა: 6 

რეტრანსლირება:  GDS105 

„ომეგა“ (მანგლისი) 

შპს „ომეგა“, რომელიც ქალაქ მანგლისში მაუწყებლობის ლიცენზიას ფლობს, სრულად 

ეკუთვნის „სტერეო +“-ს. თავის მხრივ, „სტერეო +“, რომელმაც საკუთარი ლიცენზია ცოტა 

ხნის წინ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ტელეარხ „ერთსულოვნებას“ 

გადასცა, გიორგი ხითარიშვილისა და ლუკა სევერინის ერთობლივი საკუთრებაა.106 

„პირველი სტერეოს“ მფლობელმა დავით ზილფიმიანმა  (22%) თავისი წილი „სტერეო + “-

ში 2014 წლის დასაწყისში დათმო. ხითარიშვილის საკუთრებაშია შპს „აიტექი“ (25%) და 

შპს „პუბლიტალი“ (50%).107 ლუკა სევერინი „პირველი სტერეოს“ 3%-იანი წილის  

მფლობელია.108 

 

„სტერეო +“ საქართველოში ციფრული მიწისზედა ქსელის მართვის მიზნით 

გამოცხადებულ მულტიპლექს ოპერატორთა კონკურსში მონაწილეობს.109  

 

გავრცელებული ინფორმაციით, „ომეგას“ საკუთარი გადაცემები არა აქვს და სხვა 

ტელევიზიების რეტრანსლირებას ახდენს.110  

 

                                                                                                                                                                                     
104 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/514306/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
105 ინტერვიუ „ეგრისთან“, 2014 წლის 21 მაისი. 
106 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=273995&app_id=3138

78, და 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=630877&app_id=7139

87, media.ge: საპატრიარქოს ტელევიზიას „სტერეო+“-მა რადიოსიხშირული სპექტრით 

სარგებლობის ლიცენზია გადასცა, http://www.media.ge/en/portal/news/301779/, ბოლო წვდომა 2014 

წლის 30 მაისს. 
107 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/387730/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
108 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=617840&app_id=7003

03, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
109 Media.ge: „სტერეო +“ ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად გამოცხადებულ 

კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას, http://www.media.ge/ge/portal/articles/302531/, ბოლო წვდომა 

2014 წლის 30 მაისს. 
110 media.ge: საპატრიარქოს ტელევიზიას „სტერეო+“-მა რადიოსიხშირული სპექტრით 

სარგებლობის ლიცენზია გადასცა, http://www.media.ge/en/portal/news/301779/, ბოლო წვდომა 2014 

წლის 30 მაისს. 

http://www.media.ge/en/portal/news/301779/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=544054&app_id=621193
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=544054&app_id=621193
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=617840&app_id=700303
http://www.media.ge/en/portal/news/301779/
http://companyinfo.ge/en/people/514306/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=273995&app_id=313878
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=273995&app_id=313878
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=630877&app_id=713987
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=630877&app_id=713987
http://www.media.ge/en/portal/news/301779/
http://companyinfo.ge/en/people/387730/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=617840&app_id=700303
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=617840&app_id=700303
http://www.media.ge/ge/portal/articles/302531/
http://www.media.ge/en/portal/news/301779/
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რადიო სადგურები  

რადიო „ჰერეთი“ 

რადიო „ჰერეთი“კახეთის რეგიონში მაუწყებლობს  და მისი სრული მფლობელი და 

დირექტორია რამაზ სამხარაძე, რომელსაც სხვა ბიზნესის ინტერესები არ აქვს.111   

 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

დაფარვის ზონა: კახეთის 90 % 

ახალი ამბები:  დღეში 7-ჯერ 

თოქ შოუები: პარასკევს - „ხმა“ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 20 (5 ჟურნალისტი) 

რეტრანსლირება:  რადიო „თავისუფლება“ (2014 წ. მაისამდე)112 

 

რადიო „ათინათი“ 

რადიო „ათინათს“, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მაუწყებლობს, მართავს 

არაკომერციული ორგანიზაცია „ათინათი“. ორგანიზაციის გამგეობის წევრები არიან: გია 

ხასია, მისი მეუღლე რუსუდან ყალიჩავა და ირაკლი ყალიჩავა. არც ერთი მათგანი არ 

ეწევა ბიზნეს საქმიანობას.113 

 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

დაფარვის ზონა: დასავლეთ საქართველო 

ახალი ამბები:  საათში ერთხელ 

თოქ შოუები: ხუთშაბათობით 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 18 

რეტრანსლირება:  „ეხო კავკაზა“114 

 

რადიო „ძველი ქალაქი“ 

რადიო „ძველი ქალაქი“ ქუთაისში დაფუძნებული რადიოსადგურია და მისი 

მაუწყებლობა იმერეთის, გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე ვრცელდება. მისი 

მფლობელები არიან ქეთევან ბერძენიშვილი (50%) და მისი მეუღლე ირაკლი მაჩიტაძე 

(50%).115 ირაკლი მაჩიტაძე რადიოს დირექტორიცაა. არც ერთი მფლობელი არ ეწევა სხვა 

სამეწარმეო საქმიანობას.  

 

 

                                                           
111 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/516884/, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
112 E-mail კომუნიკაცია „ჰერეთთან“, 2014 წლის 24 აპრილი. 
113 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=556830&app_id=6345

41, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
114 ინტერვიუ „ათინათთან“, 2014 წლის 29 აპრილი. 
115 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=556830&app_id=6345

41, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://companyinfo.ge/en/people/516884/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=556830&app_id=634541
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=556830&app_id=634541
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=556830&app_id=634541
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=556830&app_id=634541


  

25 
 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

დაფარვის ზონა: იმერეთი, გურია, სამეგრელოს ნაწილი 

ახალი ამბები:  დღეში 7-ჯერ 

თოქ შოუები: მაისში დაიწყება 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 15 

რეტრანსლირება:  რადიო „მონტე კარლოს“ მიერ მომზადებული საერთაშორისო ამბები, 

დღეში 4 საათის განმავლობაში 116 

რადიო „იმერი“ 

ზესტაფონში დაფუძნებული რადიოსადგურ „იმერს“ ექსპლოატაციას უწევს ინდმეწარმე 

კორნელი შუღლაძე, რომელიც 50%-იან წილს ფლობს  აგრეთვე შპს „განთიადი - 2009“-

ში.117    

 

მაუწყებლობა: 24 საათი 

დაფარვის ზონა: ზემო იმერეთი 

ახალი ამბები:  არც ერთი 

თოქ შოუები: არც ერთი 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 3 

რეტრანსლირება:  არა118 

 

 ბეჭდვითი და ონლაინ მედია 

„გურია ნიუსი“ (ჩოხატაური) 

გაზეთი „გურია ნიუსი“ ჩოხატაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვრცელდება. „გურია 

ნიუსს“ გამოსცემს შპს „ჩოხატაურის მაცნე“, რომელიც ია მამალაძეს ეკუთვნის. ია 

მამალაძე საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის გამგეობის წევრია. მისი 

მეუღლე, გიორგი სიხარულიძე, კი „გურია ნიუსის“ დირექტორია. ამ ორი პირის 

საკუთრებაშია აგრეთვე შპს გაზეთი „21-ს ქვევით“. 

 

მამალაძე არის ასევე არაკომერციული პირის „ფოსტალიონის“ დამფუძნებელი და ამავე 

სახელწოდების შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის მფლობელი.119 

 

გამოიცემა: კვირაში ორჯერ 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 25 

გვერდების რაოდენობა: 12  

ტირაჟი: 3700-4500 

იყიდება: ძირითადად ხელმომწერებზე 

ვებსაიტი: www.gurianews.com - ყოველკვირეულად 5853 უნიკალური მომხმარებელი120   

                                                           
116 E-mail კომუნიკაცია „ძველ ქალაქთან“, 2014 წლის 30 აპრილი. 
117 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/487333/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
118 ინტერვიუ რადიო „იმერთან“, 2014 წლის 28 აპრილი. 
119 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/513559/, http://companyinfo.ge/en/people/437329/, ბოლო წვდომა 2014 

წლის 30 მაისს. 

http://www.gurianews.com/
http://companyinfo.ge/en/people/487333/
http://companyinfo.ge/en/people/513559/
http://companyinfo.ge/en/people/437329/
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„ახალი გაზეთი“ (ქუთაისი) 

ქუთაისში დაფუძნებული „ახალი გაზეთი“, რომელსაც ონლაინ საინფორმაციო 

პლატფორმა newpress.ge-ც აქვს, მთლიანად ეკატერინე ბობოხიძეს ეკუთვნის. ბობოხიძის 

კუთვნილებაშია აგრეთვე შპს „ავანტაჟის“ წილთა 25%.121 

 

გამოიცემა: ყოველკვირეულად 

თანამშრომელთა რაოდენობა:: 12 

გვერდების რაოდენობა:: 12  

ტირაჟი: 2500 

იყიდება: იმერეთში 

ვებგვერდი: newpress.ge, ყოველდღიურად 3,500-4,000 უნიკალური მომხმარებელი.122  

 

გაზეთი „P.S.“ (ქუთაისი) 

ქუთაისში გამომავალი კიდევ ერთი გაზეთი „P.S.“ სრულად ეკუთვნის გულიზა (ნატო) 

გუბელაძეს. საჯარო ჩანაწერებში მის მიერ სხვა კომპანიებში აქციების ფლობა არ 

ფიქსირდება.123 ნატო გუბელაძემ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსთან“ 

საუბრისას განაცხადა, რომ გაზეთს უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში არანაირი 

გრანტი არ მიუღია და მხოლოდ საკუთარ შემოსავალზეა დამოკიდებული.  

 

გამოიცემა: ყოველკვირეულად, ორშაბათობით 

თანამშრომელთა რაოდენობა:: 10 

გვერდების რაოდენობა:: 8 (რამდენიმე თვის წინ გვერდების რაოდენობა 12-ს 

შეადგენდა) 

ტირაჟი: 2000 

იყიდება: ქუთაისში, თბილისში, იმერეთში 

ვებგვერდი: psnews.ge, ყოველდღიურად 1500-2000  უნიკალური მომხმარებელი124 

 

გაზეთი „სამხრეთის კარიბჭე“ /SK News 

„სამხრეთის კარიბჭე“ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოცემული გაზეთია. 

თავდაპირველად გაზეთი  ქართულ და სომხურ ენებზე იბეჭდებოდა, მაგრამ 2014 წლის 

თებერვალში ფინანსური პრობლემების გამო სომხური გამოცემა დაიხურა.125 გაზეთს  

ექსპლოატაციას უწევს არაკომერციული გაერთიანება „სამხრეთის კარიბჭე“, რომლის  

                                                                                                                                                                                     
120 ინტერვიუ „გურია ნიუსთან“, 2014 წლის 29 აპრილი. 
121 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/437329/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
122 ინტერვიუ „ახალ გაზეთთან“, 2014 წლის 1 მაისი 
123 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/525314/, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
124 ინტერვიუ „P.S“-სთან, 2014წლის 1 მაისი. 
125 Media.ge: „სამხრეთის კარიბჭის“ ყოფილი ჟურნალისტები ჯავახეთში ინტერნეტ-გამოცემის 

ამუშავებას გეგმავენ, http://www.media.ge/ge/portal/news/302490/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://www.media.ge/ge/portal/news/302490/
http://companyinfo.ge/en/people/437329/
http://companyinfo.ge/en/people/525314/
http://www.media.ge/ge/portal/news/302490/


  

27 
 

დირექტორია ლელა ინასარიძე. მარგარიტა ახვლედიანი და ვარდან აკოფიანი გამგეობის 

წევრებად ირიცხებიან.126  

 

მარგარიტა ახვლედიანის მფლობელობაშია აგრეთვე შპს Go Group Media - მედია 

ორგანიზაცია, რომელიც ჟურნალისტებისთვის სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს .127 

 

გამოიცემა: ყოველკვირეულად, ორშაბათობით 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 9 

გვერდების რაოდენობა: 8  

ტირაჟი: 1500-2000 

იყიდება: სამცხეში 

ვებგვერდი: sknews.ge, ყოველდღიურად 1300-1500 უნიკალური მოხმარებელი.128 

 

გაზეთი „კახეთის ხმა“ 

გაზეთი „კახეთის ხმა“ მაია მამულაშვილს ეკუთვნის, რომელიც ამავდროულად 

რედაქტორიცაა. გაზეთი ექსპლოატაციას უწევს კაფეს თელავის ცენტრში, რომელიც IREX-

ის ფინანსური მხარდაჭერით გაიხსნა. მამულაშვილის მფლობელობაშია კიდევ ერთი შპს 

„მამულაშვილი - უფასო გაზეთი კახეთის ხმა“, რომელიც არ ფუნქციონირებს.129 

მამულაშვილის მეუღლე ზაქარია იაგანაშვილი 2012 წლამდე გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო.130  

 

გამოიცემა: ყოველკვირეულად 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 7 

გვერდების რაოდენობა: 12-16  

ტირაჟი: 1500 

იყიდება: ადგილობრივ მაღაზიებში 

ვებგვერდი: kakhetinews.ge, ყოველდღიურად 400 უნიკალური მომხმარებელი131 

 

გაზეთი „სპექტრი“ (კახეთი) 

გაზეთ „სპექტრს“ მაია ყალაბეგაშვილი ფლობს (100%) კომპანია „ყალაბეგაშვილი 

ორიონის“ საშუალებით. ყალაბეგაშვილი კომპანიის დირექტორიცაა.132 გაზეთს აქვს 

საკუთარი სტამბა, რომელიც IREX -ის ფინანსური დახმარებით გაიხსნა.  

                                                           
126 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=248201&app_id=2822

19, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
127 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://companyinfo.ge/en/people/481248/, ბოლო წვდომა 2014წლის 30 მაისს. 
128 ინტერვიუ „სამხრეთის კარიბჭესთან“, 2014 წლის 1 მაისი. 
129 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კორპორაციების საძიებო ვებგვერდი, 

http://www.companyinfo.ge/en/people/472992/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
130 საჯარო სამსახურის ბიურო, ზაქარია იაგანაშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, 

https://declaration.gov.ge/declaration/5716, ბოლო წვდომა 2014 წლის 4 ივნისს 
131 E-mail კომუნიკაცია „კახეთის ხმასთან“, 2014 წლის 30 აპრილი. 
132 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=575870&app_id=6544

63, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 

http://corpsearch.tigeorgia.webfactional.com/en/people/472992/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=248201&app_id=282219
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=248201&app_id=282219
http://companyinfo.ge/en/people/481248/
http://www.companyinfo.ge/en/people/472992/
https://declaration.gov.ge/declaration/5716
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=575870&app_id=654463
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=575870&app_id=654463


  

28 
 

 

გამოიცემა: ყოველკვირეულად, ორშაბათობით 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 6 

გვერდების რაოდენობა:16  

ტირაჟი: 1215 

იყიდება: გურჯაანში, მიმდებარე სოფლებში, კახეთის მუნიციპალიტეტებში  

ვებგვერდი: speqtri.ge, ყოველდღიურად 300 უნიკალური მომხმარებელი.133 

 

qartli.ge (გორი) 

ვებსაიტ qartli.ge-ს ექსპლოატაციას უწევს არაკომერციული ორგანიზაცია ასოციაცია 

„ქართლის ხმა“. ვებსაიტის მომზადებაზე ხუთი ჟურნალისტი მუშაობს და მას დღეში 

საშუალოდ 1000 უნიკალური მომხმარებელი ჰყავს. ასოციაციის გამგეობის 

თავმჯდომარეა სულიკო (საბა) წიწიკაშვილი. გამგეობის დანარჩენი წევრები არიან: 

ქეთევან ახალბედაშვილი, თეა თედლიაშვილი, ზაირა მაზანაშვილი და მარიამ 

კოვზიაშვილი.134 

 

ასოციაცია ექსპლოატაციას უწევდა გაზეთ ,,ქართლის ხმას“, მაგრამ ეს უკანასკნელი 

ფინანსური პრობლემების გამო დეკემბერში დაიხურა.135  

 

ჩემი ხარაგაული 

შპს „ჩემი ხარაგაულის“ სრული მფლობელი და დირექტორია ლაურა გოგოლაძე, 

რომელიც სხვა კომპანიას არ ფლობს.136 გაზეთს  აქვს ვებგვერდიც (chemikharagauli.com). 

 

გამოიცემა: ყოველკვირეულად 

თანამშრომელთა რაოდენობა: 3 + 24 მოქალაქე ჟურნალისტი 

გვერდების რაოდენობა:8  

ტირაჟი: 1600 

იყიდება: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 137 

 

საინფორმაციო ცენტრების ქსელი 

კახეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და ქვემო ქართლის საინფორმაციო ცენტრები (www.ick.ge, 

www.icmm.ge და www.icn.ge) საინფორმაციო ცენტრების ქსელს შეადგენენ (მისი სრული 

მფლობელი და დირექტორია გელა მთივლიშვილი), რომელიც ექსპლოატაციას უწევს 

                                                           
133 „სპექტრთან“ E-mail კომუნიკაცია, 2014 წლის 29 აპრილი. 
134 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=311454&app_id=3575

67, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
135 ინტერვიუ qartli.ge, -სთან, 2014 წლის 30 აპრილი. 
136 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ამონაწერი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=564363&app_id=6421

58, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
137 ინტერვიუ „ჩემ ხარაგაულთან“, 2014 წლის 30 აპრილი. 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=311454&app_id=357567
http://www.ick.ge/
http://www.icmm.ge/
http://www.icn.ge/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=311454&app_id=357567
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=311454&app_id=357567
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=564363&app_id=642158
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=564363&app_id=642158
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აგრეთვე სატელეფონო-საინფორმაციო ცენტრს138 - კომპანია IREX-ის ფინანსური 

დახმარებით დაფუძნდა.  საინფორმაციოა ცენტრებში 9 ჟურნალისტი და ორი 

რედაქტორია დასაქმებული. კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ყოველდღიურად 4-5 ათასი 

უნიკალური მომხმარებელი ჰყავს, დანარჩენ ორ ვებსაიტს კი დაახლოებით 2 ათასი.139 

 

 

 

 

დანართი 1 

ტელეკომპანიების შემოსავლები (წყარო: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია) 

 

ტელეკომპანია ქალაქი კვარტ. 1 

2013 

კვარტ. 2 

2013 

კვარტ. 3  

2013 

კვარტ. 4  

 2013 

სულ  

2013 

 კვარტ. 

1 2014 

TV 25 ბათუმი 189041 164382 253959 322570 929953 159212 

ქვემო ქართლის 

ტელერადიო 

კომპანია 

რუსთავი 37380 52348 41895 67796 199419 N/A 

ტელეკომპანია 

„დია“ 

ხაშური N/A N/A 234 4550 4784 N/A 

დამოუკიდებელი 

ტელეკომპანია 

„გურია“ 

ოზურგეთი 7176 5911 17569 15831 46488 N/A 

დამოუკიდებელი 

ტელერადიო 

კომპანია  

„ოდიში“ 

ზუგდიდი 76324 88481 72622 100225 337653 36377 

დამოუკიდებელი 

ტელეკომპანია  

„მეგა TV“ 

ხონი 11158 13096 8673 14915 47843 21613 

შპს „ომეგა“ მანგლისი 1600 10451 0 1694 13746 2542 

სამაუწყებლო 

კომპანია 

„იმერვიზია“ 

ჭიათურა 6836 14759 23053 29538 74186 N/A 

სამაუწყებლო 

კომპანია „მეცხრე 

ტალღა“  

ფოთი 5411 8877 9573 35865 59726 5973 

                                                           
138 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კომპანიების საძიებო ვებსაიტი, 

http://companyinfo.ge/en/people/518655/, ბოლო წვდომა 2014 წლის 30 მაისს. 
139 ინტერვიუ გელა მთივლიშვილტან, 2014 წლის 9 ივნისი. 

http://companyinfo.ge/en/people/518655/
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ტელერადიო 

კომპანია 

„თრიალეთი“ 

გორი 54547 62348 93070 81037 291002 59678 

ტელეკომპანია 

„გურჯაანი“ 

გურჯაანი 44050 42105 23348 38918 234576 N/A 

ტელეკომპანია 

„ეგრისი“ 

სენაკი 9502 19809 19855 22913 72079 22732 

ტელეკომპანია 

„თანამგზავრი“ 

თელავი 7164 11350 8507 16243 43264 N/A 

ტელერადიო 

კომპანია 

„ბორჯომი“ 

ბორჯომი 12350 11338 5494 12016 41198 5596 

ტელერადიო 

კომპანია „იმპერია“ 

ახალციხე 22332 20342 19509 40299 102482 N/A 

ტელერადიო 

კორპორაცია  

„არგო“ 

ზესტაფონი 13935 15223 15168 21789 66115 N/A 

ტელერადიოპრეს 

კომპანია „ზარი“ 

სამტრედია 6248 39585 16633 7965 70431 N/A 

ტელეკომპანია  

L-TV 

ლაგოდეხი N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ტელეკომპანია 

„მარნეული“ 

მარნეული 9886 44426 26471 35185 115968 22361 

„რიონი“ ქუთაისი 78526 86272 88617 84801 338216 57521 

 

რადიოსადგურების შემოსავლები (წყარო: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისია) 

 

რადიოსადგუ

რი 

ქალაქი კვარტ. 1 

2013 

კვარტ. 2 

2013 

კვარტ. 3 

2013 

კვარტ. 4 

2013 

სულ  

2013  

კვარტ. 

1  

2014 

რადიო 

„იმერი“ 

ზესტაფონი 2458 3744 2640 3767 12609 4069 

რადიო 

„ათინათი“ 

ზუგდიდი 17561 23104 21568 19971 82204 20802 

რადიო 

„ჰარმონია“ 

ფოთი 2981 3418 3573 3291 13263 4483 

რადიო 

„ჰერეთი“ 

კახეთის 

რეგიონი 

16044 12672 17559 15745 62020 13847 
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რადიო 

„ძველი 

ქალაქი“ 

ქუთაისი 14390 24278 24525 28921 92114 17284 

 

დანართი 2 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან რეგიონული მედიასაშუალებებისათვის 

გამოყოფილი ასიგნებები  

 

 რეგიონი მუნიციპალიტ

ეტი 

მიზანი / პუნქტი 

ბიუჯეტში 

2012 

(ათასი 

ლარი) 

2013 

(ათასი 

ლარი) 

2014 

 (ათასი 

ლარი) 

1 აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

აჭარის ტელევიზია 

(2014 წლამდე), 

გაზეთები  

6 004,7 5 047,0 230,0 

3 იმერეთი ქუთაისი საინფორმაციო 

მომსახურება 

137,6 74,8 100,0 

4 ქვემო ქართლი ბოლნისი გაზეთი „ბოლნისი“ 140,395 62,9 55,0 

5 კახეთი გურჯაანი გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის 

„მაცნე“ და საეთერო 

დროს შეძენა 

80,7 83,3 52,5 

6 იმერეთი სამტრედია სამტრედიის მაცნე, 

საინფორმაციო 

ცენტრი 

83,2 111,7 111,7 

7 შიდა ქართლი გორი საგამომცემლო 

მომსახურება, 

გაზეთი „გორის 

მაცნე" 

30,0 30,0 30,0 

8 იმერეთი საჩხერე ასოციაცია 

„მასმედია", 

სამაუწყებლო 

კომპანია 

„იმერვიზია“ 

42.6 35.0 35.0 

9 სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 

ზუგდიდი საინფორმაციო და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

53,8 11,7 20,0 

10 იმერეთი ხონი სამაუწყებლო და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

58,0 58,0 70,0 

11 კახეთი დედოფლისწყა

რო 

სამაუწყებლო და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა, გაზეთი 

46,0 55,4 55,4 
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„შირაქი“ 

12 სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 

ხობი „ხობის მოამბე“ 43.8 47.4 35.8 

13 სამცხე-

ჯავახეთი 

ნინოწმინდა სამაუწყებლო და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

44.9 44.9 52.0 

14 იმერეთი ტყიბული შპს 

„ტყიბულინფორმი“ 

60.0 54.1 40.0 

15 ქვემო ქართლი მარნეული ტელეკომპანია 

„მარნეული“, შპს 

„ახალი მარნეული“ 

(გაზეთი) 

40,0 40,0 126,0 

16 იმერეთი თერჯოლა გაზეთი 

„თერჯოლა“ 

42,9 40,0 42,0 

17 იმერეთი ხარაგაული საგამომცემლო 

საქმიანობა - 

სამართლებრივი 

აქტები 

36,0 27,4 25,0 

18 კახეთი ახმეტა საინფორმაციო 

ცენტრი - გაზეთი 

„ბახტრიონი“ 

31,8 35,7 39,9 

 

19 კახეთი ლაგოდეხი ტელე და რადიო 

მომსახურეობა 

27,0 22,0 25,0 

20 სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 

აბაშა „აბაშის მაცნე“ 26,8 41,2 42,7 

21 სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 

მარტვილი საინფორმაციო 

ბროშურები და 

ჟურნალები, 

ინფორმაციის მას 

მედიით 

გავრცელება 

15,7 11,4 15,0 

 

22 კახეთი საგარეჯო საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტის 

გაზეთი 

24,5 24,0 25,0 

23 რაჭა-ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

ლენტეხი სამაუწყებლო და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

18,6 20,0 20,0 

 

24 სამცხე-

ჯავახეთი 

ბორჯომი საინფორმაციო 

მომსახურება 

18,25 17,5 26,6 

25 სამცხე-

ჯავახეთი 

ახალქალაქი „მოამბის“ სომხურ 

ენაზე თარგმნა 

16,0 4,0 12,0 
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26 მცხეთა-

მთიანეთი 

დუშეთი გაზეთი „დუშეთის 

მაცნე“ და საეთერო 

დროს შეძენა 

9,0 1,7 13,8 

27 იმერეთ ბაღდათი პრესისა და 

ინფორმაციის 

მომსახურება 

2,9 10,0 10,0 

28 რაჭა-ლეჩხუმი 

და ზემო 

სვანეთი 

ონი გაზეთის 

მომსახურება 

7,0 7,0 7,0 

 

29 რაჭა-ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

ცაგერი გაზეთი „ლეჩხუმი“ 6,2 6,5 8,5 

30 მცხეთა-

მთიანეთი 

თიანეთი გაზეთი „თიანეთის 

მომავალი“ 

0 0 38,5 

31 კახეთი ყვარელი გაზეთი „ყვარელი“ 24,0 25,0 25,0 

32 ქვემო ქართლი გარდაბანი ტელევიზიების 

სუბსიდირება 

30,0 15,0 15,0 

 ჯამი   7,452 6,064 1,404 

 


