
პროექტი
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

№27 სხდომის დღის წესრიგი
             ქ. თბილისი                                                      2019  წლის 06 ივნისი, 15:00 საათი

1.  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის N27 სხდომის დღის წესრიგის 
დამტკიცების შესახებ (მომხს. ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი); 
2. შპს „4კ ტვ-სთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ 
(მომხს. თ.ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);
3.   შპს „პოვერნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის გახილვის 
თაობაზე (მომხს. ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);
4. შპს „ქეი ენდ ქეი თივი“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის 
განხილვის შესახებ (მომხს. ნ.ამირიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);
5. შპს ტელეკომპანია „s-tv“ -ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F94 ლიცენზიის 
გაუქმებისა და კომისიის 2013 წლის 5 ივლისის N436/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების 
დეპარტამენტის უფროსი);
6. შპს „ახნეტის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F83 ლიცენზიის გაუქმებისა და 
კომისიის 2011 წლის  28 იანვრის N38/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
(მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
7. შპს „მაგთიკომისთვის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
8. შპს „მაგთიკომისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ  (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);        
9. შპს „3 ბიტის“  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N434 უფლების გაუქმებისა და კომისიის 
2018 წლის 9 აგვისტოს №474/24 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
10.შპს „უნივერსალური მომსახურების ცენტრი 607“-სთვის არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის 
დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების 
მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების 
დეპარტამენტის უფროსი);
11.სს „ჯორჯია დესთინეიშენ მენეჯმენტისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე 
ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების 
შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის 
უფროსი);
12.შპს „თბილისი პარკისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
13.შპს „ხარისხის არხის“  მაუწყებლობის ავტორიზაციის მოდიფიცირების შესახებ (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
14.  რადიომოყვარულ რევაზ მეტრეველისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და 
მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
15. ინდ. მეწარმე „გოჩა დვალისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე 
ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების 
შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის 
უფროსი);
16. სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად 
რადიომოყვარულ მერაბ სალუქვაძისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა  და 
მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი);
17. შპს „გლობალ ტელეკომის“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 
განხილვის თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების 
დეპარტამენტის უფროსი);
18. შპს „გრანდ ტელეკომის“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 
განხილვის თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების 
დეპარტამენტის უფროსი);



19. შპს ურბან ფოუნის“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის 
თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის 
უფროსი);
20. შპს „ვიონი საქართველოს“ წინააღმდეგ შპს „მაგთიკომის“ საჩივრის განხილვის შესახებ (მომხს. 
თ.ჭელიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);
21. ააიპ „რადიო ათინათის“ კერძო მაუწყებლობის №B48 ლიცენზიის ააიპ  „ასოციაცია ათინათისთვის“ 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და 
ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი).


