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საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის 

თავმჯდომარეს ბატონ  კახა ბექაურს

კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების

 რეგულირების დეპარტამენტის მონიტორინგის 

უზრუნველყოფის მთავარი  სპეციალისტის მარიამ აროშიძის

ს ა მ ს ა ხ უ რ ე ბ რ ი ვ ი     ბ ა რ ა თ ი

ბატონო კახა,

მოგახსენებთ, რომ 2019 წლის 29 მარტს კომისიას განცხადებებით მომართეს შპს 
„სი ენ ეი ჯორჯიამ“ და შპს „ნიუ კონტენტმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის N შ-19-6/1362 და 
Nშ-19-6/1363), რომლითაც ირკვევა, რომ აღნიშნულმა კომპანიებმა შპს „TV ERA“-ს 
შეუწყვიტეს საქართველოს ტერიტორიაზე რიგი სამაუწყებლო არხების 
რეტრანსლირებსთან დაკავშირების გაფორმებული  ხელშეკრულებები (თან ერთვის). 

2019 წლის 13 ივნისს კომისიის აპარატის  აუდიო-ვიზუალური მედია 
მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტში დასაქმებულ უფლებამოსილ პირთა 
მიერ განხორციელდა შპს „TV ERA“-ს შემოწმება პროგრამების აუდიო-ვიზუალური 
დათვალიერება-მოსმენის საშუალებით და გადაცემის დროის დაფიქსირებით. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით შედგა შემოწმების აქტი №33.

შემოწმება ჩატარდა ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. N16, სასტუმრო შპს „სენჩერი  
თრეველი“, კომპანიის დირექტორის თინათინ ჯინჯიხაძის თანხმობითა და 
თანდასწრებით.

შემოწმების შედეგად გამოირკვა, რომ  შპს  „TV ERA“  საკუთარი ქსელით ახდენს 
შემდეგი სამაუწყებლო არხების საქართველოს ტერიტორიაზე რეტრანსლირებას: 
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის I არხი“, „აჭარა“, „იმედი“, „რუსთავი 2“, „მაესტრო“, 
„მესამე“, „მარაო“, „ობიექტივი“, „ტვ პირველი“, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის II არხი“, 
„ერთსულოვნება“, „ერა“, „ტელეარხი 25“, „GDS“, „ОРТ“, „Россия 1”, “Киносемья”,  
„Кинопремиера“, „Матч ТВ“, „Россия К”, „ТВЦ“, „Дом Кино“, „Paramount channel“, “ID”, 
“Animal planet”, “Discovery”, “TLC”, “Fashion TV”, “History”, “Nick jr”, “Океан”,“Детский 
Мир”, „Дикий“, „Мир сериала“,  „Мир увлечений“, „Пингвин“, „Шансон“, „Da vinchi kids“, 
“Eurosport 1”, “Eurosport 2”,“TV 1000”, “TV 1000 action”, “TV 1000 ru”, “Explorer”, “Visast 



History”, “Nature”, “Viasat  sport”, “Vip premiera”, “Vip megahit”, “Vip comedy”, “Amedia hit 
HBO”, “Elevensports 1”,  “TRT sport”, “Звезда”, „Мир“, “Amedia premium”, “RT”,“Детский”, 
“C1”, “Телеканал футбол”, „Extrim sport“, “Совcек”, “Зоопарк”, „Еврокино“, “Иллюзион 
ру”,“Иллюзион+”, “Киномикс”, „Перец“, “CTC love”,“CTC”, “Домашний”, „Рен ТВ“, 
„Пятница“, “TV 3”, “Inter +”, “К 1”, “К 2”, “Enter Фильм”, „Кинокомедмия“, “TBN”,“Домашний 
инт”, „НТВ Мир“, „Киносерия“, „Индия ТВ“, „Бокс  ТВ“, “Sony channel”, “Моя планета”, 
„XXI“, „МАМА“, „Авто 24“, “Музыка первого”, “Amedia 2”,“Наука”, “Pro 100”, “РБК”, „НСТ“, 
„Ностальгия“, „Жара“, “футбол 1”, “футбол 2”, “футбол 3”, “Elevensports 2”,“RU TV”, “Мир 
24”, „Ю“, “THT music“, “Хорошее Кино”, “Disney”, „Союз“, “Матч премиер”, “Че”, “ТНТ4”, 
„ЧЕ“, „Euronews“, “360”, “T 24”, “Travel channel”,“Охота и рыбалка”, “Discovery Science”,  
“Food Tv”, “Наше tv”, “Fine living”, “История”, “Nickelodeon”, “VH1”, 
“DTX”,“Муз.ТВ”,“Сарафан”,  “MTV hits”,„Детектив“, „Бетселер“,  „Живая планета“, 
“Cinema”,“Nat Geo Wild”, “Кухня ТВ”,“National Geographic”.

გაცნობებთ, რომ შპს „TV ERA“-ს  დღეის მდგომარეობით კომისიაში არ 
წარმოუდგენია შემდეგი სამაუწყებლო არხების საქართველოს ტერიტორიაზე 
მართლზომიერი რეტრანსლირების უფლებამოსილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია:  „იმედი“, „რუსთავი 2“, „მაესტრო“, „მესამე“, „მარაო“, „GDS“, „ОРТ“, 
„Россия 1”, “Киносемья”,  „Кинопремиера“, „Матч ТВ“, „Россия К”, „Дом Кино“, „Paramount 
channel“,“Fashion TV”,“Nick jr”, “Океан”,“Детский Мир”, „Дикий“, „Мир сериала“,  „Мир 
увлечений“, „Пингвин“, „Шансон“, “Vip premiera”, “Vip megahit”, “Vip comedy”, “Elevensports 
1”,  “TRT sport”, “Звезда”, “RT”, “C1”, “Телеканал футбол”, „Extrim sport“, “Совcек”,  
“Киномикс”,“CTC love”,“Домашний”, „Рен ТВ“,“TV 3”,“К 1”, “К 2”, “Enter Фильм”, 
„Кинокомедмия“, “TBN”,“Домашний инт”, „НТВ Мир“, „Киносерия“, „Индия ТВ“, „Бокс  ТВ“, 
“Sony channel”, “Моя планета”,  „МАМА“, “Наука”, “Pro 100”, “РБК”, „НСТ“, „Ностальгия“, 
„Жара“, “футбол 1”, “футбол 2”, “футбол 3”, “Elevensports 2”,“RU TV”, „Ю“, “THT music“, 
“Хорошее Кино”, “Disney”, „Союз“, “Матч премиер”, „ЧЕ“, “360”, “T 24”, “Travel 
channel”,“Охота и рыбалка”, “Food Tv”, “Наше tv”, “Fine living”, “История”, “Nickelodeon”, 
“VH1”, “DTX”,“Муз.ТВ”,“Сарафан”,  “MTV hits”, „Детектив“, „Бетселер“,  „Живая планета“, 
“Cinema”,“Nat Geo Wild”, “Кухня ТВ”, “National Geographic”.

შესაბამისად, შპს „TV ERA“-ს  მიერ კომისიაში წარმოდგენილი ხელშეკრულებების 
შესწავლის საფუძველზე, დეპარტამენტს მიაჩნია, რომ  შპს  „TV ERA“-ს  მიერ 
ზემოაღნიშნული არხების საქართველოს ტერიტორიაზე რეტრანსლირება ხორციელდება 
არამართლზომიერად. 

გთხოვთ აღნიშნული რეაგირებისათვის გადაეცეს სამართლებრივ დეპარტამენტს.

დანართი:

1. 2019 წლის 13 ივნისის   შპს „TV ERA“-ს  შემოწმების აქტი-N33, 2 ფურც.1 ეგზ.; 

2. 2019 წლის 13 ივნისის  შპს „TV ERA“-ს  შემოწმების ვიდეო ჩანაწერი - 2 CD. 2 ეგზ;

3. 2019 წლის 13 ივნისის  შპს „TV ERA“-ს  შემოწმების დამსწრე მოწმის პირადობის  
მოწმობის ასლი –1 ფურც. 1 ეგზ;



4. შპს „სი ენ ეი ჯორჯიას“ განცხადება კომისიაში რეგისტრაციის N შ-19-6/1362-4 ფურც. 1 
ეგზ;

5. შპს „ნიუ კონტენტის“ განცხდება  კომისიაში რეგისტრაციის N შ-19-6/1363-4 ფურც. 1 
ეგზ; 

6. შპს „TV ERA“-ს  მიერ კომისიაში წარმოდგენილ სამაუწყებლო არხების საქართველოს 
ტერიტორიაზე   მართლზომიერი რეტრანსლირების დამადასტურებელ დოკუმენტაცია - 
80 ფურც. 1 ეგზ;

7. შპს „სენჩერი თრეველსა“ და შპს „ტვ ერას“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება-4 
ფურც. 1 ეგზ;

პატივისცემით,

მარიამ აროშიძე

მონიტორინგის უზრუნველყოფის მთავარი სპეციალისტი
აუდიო-ვიზუალური მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტი


