
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
№47 სხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                      2021 წლის 15 ოქტომბერი, 15:00 საათი

1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის N47 სხდომის დღის წესრიგის 
დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია ჯანელიძე - ადმინისტრაცია);
2. შპს „ვიონი საქართველოსთვის”  საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის კოდის (ISPC) მინიჭების 
შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და 
ავტორიზაციის ჯგუფი);
3. შპს „ახალი ქსელებისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების 
შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და 
ავტორიზაციის ჯგუფი);
4. შპს „გლობალ სელისთვის”   ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ 
(მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის 
ჯგუფი);
5. შპს „არკომისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
6. შპს „არკომისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
7. სს „სილქნეტისთვის“ დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით გამოყენებისთვის 
რადიოსარელეო სიხშირეებით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია 
ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
8. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის  დამხმარე 
ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით  სარგებლობის  უფლების 
მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და 
ავტორიზაციის ჯგუფი);
9. შპს „სერვისისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
10. შპს „ტრანსკომისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
11. შპს „ტრანსფორდისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით  სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
12. შპს „წინანდლის მამულებისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე 
ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების 
მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და 
ავტორიზაციის ჯგუფი);
13. სს „თიბისი ბანკისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
14. სს „რუსთავის აზოტისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
15. შპს „ტაქსი სითისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
16. სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიისთვის“  
არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია 
ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
17. შპს „დეტექტორისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური 
დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. 
მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);



18. რადიომოყვარულ ტომ მურისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და 
მაღალსიხშირული  მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია 
ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
19. რადიომოყვარულ ზურაბ ფიცხელაურისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და 
მაღალსიხშირული მოწყობილობების  გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია 
ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
20. შპს Eurasian Broadcasting Enterprise Limited -ის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 
კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თინა ჭაჭუკაშვილი - 
აუდიო-ვიზუალური მედიამომსახურებები დეპარტამენტი);
21. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ „კონკურენციის შესახებ" 
საქართველოს კანონის საფუძველზე დასაკისრებელი ჯარიმების ოდენობის დადგენის 
სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცების შესახებ (მომხს. ლევან მაისურაძე - სამართლებრივი 
დეპარტამენტი);
22. შპს „ეარნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის 
შესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
23. შპს „fixgroup“-სათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის 
განხილვისშესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
24. შპს „ბრეძასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის 
შესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
25. შპს „დატანეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის 
განხილვისშესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
26. შპს „ერა ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის 
განხილვისშესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
27. შპს „იმერ ტვ+“-სათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის 
განხილვის შესახებ (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
28. შპს „ლოკალნეტისთვის“ (ს/კ438734540) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების 
საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
29. შპს „შონი ტვ“-ისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის 
განხილვის შესახებ (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
30. შპს „ვანბოქსისთვის“ (ს/კ 439400970) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების 
საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
31. სს „აი თი დი სისათვის“ (ს/კ 404399664) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების 
საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი); 
32. შპს „კავკასუს ონლაინის“ მიერ ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის 2021 წლის 20 მაისის Nგ-21-18/291 გადაწყვეტილების შესაძლო დარღვევის თაობაზე 
(მომხს. ეკა ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
33. შპს „რკინიგზის ტელეკომის“ მიერ ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის  მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის 2021 წლის 20 მაისის Nგ-21-18/293 გადაწყვეტილების შესაძლო დარღვევის თაობაზე 
(მომხს. ეკა ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტი).


