
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
№35 სხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                      2021 წლის 12 აგვისტო, 15:00 საათი

1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის N35 სხდომის დღის წესრიგის 
დამტკიცების შესახებ (მომხს. ოლია ვოტ - ადმინისტრაცია);
2. შპს „მაგთიკომისთვის“  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ 
(მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის 
ჯგუფი);
3. ინდ.   მეწარმე   „ბექა   ხაჯიშვილისთვის“   ნუმერაციის   რესურსით   სარგებლობის   უფლების 
მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა 
და ავტორიზაციის ჯგუფი);
4. რადიომოყვარულ შოთა ხიხაძისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და 
მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია 
ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
5. შპს  „უსაფრთხოების  სამსახური  კასკადისთვის“  არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის 
დამხმარე  ტექნოლოგიური  დანიშნულებით  რადიოსიხშირული  სპექტრით  სარგებლობის 
უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, 
ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
6. სს „Hualing  international  special  economic  zone“-სთვის  არაავტორიზებადი    საქმიანობისთვის 
დამხმარე  ტექნოლოგიური  დანიშნულებით  რადიოსიხშირული  სპექტრით  სარგებლობის 
უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, 
ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
7. შპს „Batumi car tour“-სთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით   რადიოსიხშირული   სპექტრით   სარგებლობის  უფლების   მინიჭების   შესახებ 
(მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის 
ჯგუფი);
8. შპს „ტაქსი იმედი+ ზესტაფონისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე 
ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების 
მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და 
ავტორიზაციის ჯგუფი);
9. შპს „დრაივისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
10. შპს „ქომუნიქიუს“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N491 უფლების გაუქმებისა და 
კომისიის 2019 წლის 31 ოქტომბრის № გ19-24/610 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, 
ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
11. სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის მონაცემთა ცენტრალური ბაზის ადმინისტრატორის 
შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ კომისიის 2021 წლის 29 ივლისის Nგ-21-
10/453 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. 
თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი).
12. შპს „ჯენეტის“ წილის 100%-ის ფიზიკური პირის ელჩინ მამედოვის მიერ შეძენაზე თანხმობის 
მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის 
რეგულირების დეპარტამენტი);
13. „საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე და 
სპილენძის სააბონენტო სახაზო-საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის 
სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ“  საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 ნოემბრის №620/9 გადაწყვეტილებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მომხს. 
თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
14. შპს ,,ტელეიმედის“ წინააღმდეგ ფიზიკურ პირ მერი მელქაძის საჩივრების განხილვის შესახებ 
(მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი).


