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ინდ. მეწარმე ალექსანდრე მიქაძეს
შ ე ტ ყ ო ბ ი ნ ე ბ ა

გატყობინებთ, რომ 2019 წლის 25 აპრილს ჩანიშნული საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის  (შემდგომში ,,კომისია”) სხდომა გადაიდო 2019 წლის 16 მაისს, 15:00 საათზე, მისამართზე: 0144 ქ. 
თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ./ბოჭორმის ქ. N50/18. აღნიშნულ სხდომაზე განიხილება ინდ. მეწარმე 
ალექსანდრე მიქაძესთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხი, მის მიერ 
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, 
მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის N144/22 
გადაწყვეტილების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად ცნობისა და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების 
დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 11 თებერვლის N95/19 გადაწყვეტილების, „რეგულირების 
საფასურის განსაზღვრისა და გადახდის წესის შესახებ“ კომისიის 2005 წლის 28 ოქტომბრის N12 დადგენილების 
დარღვევის გამო (საფუძველი: კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სამსახურებრივი 
ბარათი (N19-10-658, 18.04.19) და კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების 
დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათი (N19-10-649, 17.04.19).

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღია 2019 წლის 
18 აპრილი. ამასთანავე, გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  98-ე და 99-ე 
მუხლების შესაბამისად, ინდ. მეწარმე ალექსანდრე მიქაძეს უფლება აქვს კომისიას წარუდგინოს 
მტკიცებულებები, აგრეთვე შუამდგომლობები საქმის გარემოებათა გამოკვლევის თხოვნით, გაეცნოს 
ადმინისტრაციული წარმოების მასალებს, მოითხოვოს ადმინისტრაციულ წარმოებაში არსებული 
დოკუმენტების და სხვა მასალების ასლები.  

გთხოვთ, უზრუნველყოთ თქვენი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მონაწილეობა 
ადმინისტრაციულ წარმოებაში. 

დანართი:
1. კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სამსახურებრივი ბარათი (N19-10-658, 

18.04.19) – 2 ფურც;
2. კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის  

მოხსენებითი ბარათი (N19-10-649, 17.04.2019) - 2 ფურც;
3. კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათი (N19-10-657, 

18.04.19) – 1 ფურცელი.

ოლია ვოტ

უფროსი
ადმინისტრაცია
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სამართლებლივი დეპარტამენტის წამყვან სპეციალისტს

ნინი ამირიძეს

2019 წლის 21 მარტის N19/10/506 მოხსენებითი ბარათთან დაკავშირებით გაწვდით 
ავტორიზებული პირების განახლებულ სიას 2019 წლის 16 აპრილის მდგომარეობით.

თამარ მარღანია

მონაცემთა სიზუსტისა და ხარისხის მართვის წამყვანი სპეციალისტი
ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი



N კომპანია

ფორმების წარმოდგენის სტატუსი - არ 

წარმოუდგენიათ

1 ტელე-რადიო კომპანია თვალი 2019 წლის იანვარ- თებერვალი

2 ეარნეტი - (400005784) 2019 წლის თებერვალი

3 კონექტი 2019 წლის თებერვალი

4 NSN GRUP 2019 წლის იანვარ- თებერვალი

5 YOURNET 2018 დეკემბერი/2019 თებერვალი

6 niknet 2018 დეკემბერი/2019 თებერვალი

7 Airnet აირნეტი 2018 დეკემბერი/2019 თებერვალი

8 რეგიონ ონლაინ-Region online 2019 წლის იანვარ- თებერვალი

9 ალექსანდრე მიქაძე 2019 წლის თებერვალი

10 ჯეო ნეთვორქი 2019 წლის თებერვალი

11 ჯეოსატი 2018 დეკემბერი/2019 თებერვალი

12 ჰოსტნოუდსი 2019 წლის თებერვალი

13 ფლაი ტივი 2019 წლის თებერვალი

14 ფრენდი 2019 წლის იანვარ- თებერვალი

15 კავშირი თუშეთის განვითარების ფონდი 2019 წლის თებერვალი

16 ინტერნეიშენალ ნეთვორკ 2018 დეკემბერი/2019 თებერვალი

17 აიროპტ 2019 წლის თებერვალი

18 ნიკოლოზი 2019 წლის თებერვალი

19 ქიზიყი ჯგუფი 2019 წლის თებერვალი



N 19-10-658 658-შ-19-1-3-201904181420
18/04/2019

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის  

წამყვან სპეციალისტს 
ქალბატონ ნინო ამირიძეს

ამავე  კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის

ნატალია ჯანელიძის

სამსახურებრივი ბარათი
 
              ქალბატონო ნინო,

თქვენი 2019 წლის  18 აპრილის N 19-10-657 სამსახურებრივ ბარათთან დაკავშირებით 
გაცნობებთ, შემდეგს:

1. შპს „NSN GRUP“ - კომისიაში წარმოდგენილი აქვს 2019 წლის იანვრის ჩათვლით 
რეგულირების საფასურის გაანგარიშების 1,9 ფორმები და წარმოდგენილი 
გაანგარიშებების შესაბამისად ზედმეტად ერიცხება რეგულირების საფასური  - 
167.05 ლარი, მაგრამ  კომპანიას წარმოსადგენი აქვს 2019 წლის თებერვლის თვის 
რეგულირების საფასურის 1,9 ფორმა, რომელიც უნდა წარმოედგინა და ჩაერიცხა 
კომისიის ანგარიშზე 2019 წლის 20 მარტამდე.

2. ინდ. მეწარმე „ალექსანდრე მიქაძე“ - კომისიაში წარმოდგენილი აქვს 2019 წლის 
იანვრის ჩათვლით რეგულირების საფასურის გაანგარიშების 1,9 ფორმები და 
წარმოდგენილი გაანგარიშებების შესაბამისად რეგულირების საფასური 
დავალიანება არ ერიცხება, მაგრამ კომპანიას წარმოსადგენი აქვს 2019 წლის 
თებერვლის თვის რეგულირების საფასურის 1,9 ფორმა, რომელიც უნდა 
წარმოედგინა და ჩაერიცხა კომისიის ანგარიშზე 2019 წლის 20 მარტამდე.

3. შპს „კონექტი“ - კომისიაში წარმოდგენილი აქვს 2019 წლის იანვრის ჩათვლით 
რეგულირების საფასურის გაანგარიშების 1,9 ფორმები და წარმოდგენილი 
გაანგარიშებების შესაბამისად ზედმეტად ერიცხება რეგულირების საფასური  - 
144.97 ლარი, მაგრამ  კომპანიას წარმოსადგენი აქვს 2019 წლის თებერვლის თვის 
რეგულირების საფასურის 1,9 ფორმა, რომელიც უნდა წარმოედგინა და ჩაერიცხა 
კომისიის ანგარიშზე 2019 წლის 20 მარტამდე.

4.  შპს „ჰოსტნოუდსი“ - კომისიაში წარმოდგენილი აქვს 2019 წლის იანვრის 
ჩათვლით რეგულირების საფასურის გაანგარიშების 1,9 ფორმები და 
წარმოდგენილი გაანგარიშებების შესაბამისად ერიცხება რეგულირების საფასური 
დავალიანება - 2.31 ლარი. კომპანიას წარმოსადგენი აქვს 2019 წლის თებერვლის 



თვის რეგულირების საფასურის 1,9 ფორმა, რომელიც უნდა წარმოედგინა და 
ჩაერიცხა კომისიის ანგარიშზე 2019 წლის 20 მარტამდე.

ნატალია ჯანელიძე

წამყვანი სპეციალისტი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
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კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის წამყვან სპეციალისტს

ნ. ჯანელიძეს

ქალბატონო ნატალია,

გთხოვთ მაცნობოთ, ავტორიზებული პირები: შპს „კონექტი“, შპს „ჰოსტნოულდი“, 
შპს „NSN GRUP” და ინდ. მეწარმე ალექსანდრე მიქაძე, ასრულებენ თუ არა მათზე კანონით 
დაკისრებულ ვალდებულებებს, კერძოდ, ავსებენ თუ არა რეგულირების საფასურის 
გაანგარიშების ფორმებს.

ნინო ამირიძე

წამყვანი სპეციალისტი
სამართლებრივი დეპარტამენტი
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