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საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვუნლი კომისიის თავმჯდომარეს  

ბატონ კახი ბექაურს 

ბატონო კახი,  

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად წარმოგიდგენთ          

გასული წლის ანგარიშს საქართველოს კანონმდებლობის, ავტორიზაციის პირობებისა და ქცევის 

კოდექსის მოთხოვნითა შესრულებისა და დაფფინანსების წყაროების შესახებ:  

თანდართული დოკუმენტაცია 

1. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კაონის 61 მუხლით გათვალისწინნებული ინფორმაცია 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს შესახებ. 

2. შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში  

3. შპს „ სამაუწყებლო სახლი“-ს მიმდინარი წლის საქმიანობის გეგმასა და დაფინანსების წყაროების 

შესახებ.  

4. შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს კონცეფციის მოკლე აღწერილობა 

5. „მაუწყებლობის ქცევის კოდექსით“ გათვალისწინებული მოთხოვნა მაუწყებლობის 

ანგარიშვალდებულებბის შესახებ.  

 

 

პატიბისცემით,  

 

ნათია დეკანოიძე 

დირექტორი  

შპს სამაუწყბელო სახლი  

30.04.2022წ.  
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„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კაონის 61 მუხლით გათვალისწინნებული ინფორმაცია შპს 

„სამაუწყებლო სახლი“-ს შესახებ 

 

1.შპს „სამაუწყებლო სახლი“ ფლობს რადიომაუწყებლობის ლიცენზიას  

ავტორიზაციის ნომერი B98 

მაუწყებლობის სახე : რადიომაუწებლობა 

მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა 

 

მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა 

მაუწყებლობის ენა: ქარტული  

 

მაუწყებლობის ხანგრძლივობა 24 საათი 

მაუწყებლობის გავრცელების ტექნოლოგია და გეოგრაფიული არეალი:  

დაფარვის ზონა: ქ. თბილისი 

სიხშირე: 99.3 მჰც 

გადამცემის სიმძლავრე: 1000 ვტ.  

 

საქმიანობის აღწერილობა: პოდკასტური რადიო, სხვადასხვა ჯანრის მუსიკისა და პოდკასტების 

ერთიანობა. პოდკასტები ეხება სხვადასხვა თემას გარდა პოლიტიკისა. რადიო არის შემეცნებით- 

გასართობი.  

2. შპს „სამაუწყებლო სახლი“ არ ფლობს სხვა მაუწყებელში წილს ან აქციებს 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ არ ფლობს პერიოდულ ბეჭდვით გამოცემას;  

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ არ ფლობს პერიოდულ ბეჭდვით გამოცემაში წილს ან აქციებს;  

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ არ ფლობს სააგენტოს; 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ არ ფლობს საინფორმაციო სააგენტოს;  

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ არ ფლობს სხვა საწარმოში წილს ან აქციებს.  

3. მაუწყებლს წილის მფლობელთა მიერ მაუწყებლობის სფეროში სხვა ლიცენზიის მფლობელის წილის 

ფლობის შესახებ ინფორმაცია:  
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ა) მაუწყებლის წილის მფლობელი არ ფლოს მაუწყებლობის სფეროში სხვა ლიცენზიის მფლობელ 

მაუწყებელ წილს; 

ბ) მაუწყებლის წილის მფლობელი არ ფლობს პერიოდულ ბეჭდვით გამოცემაში წილს ან ქაციებს  

გ) მაუწყებლის წილის მფლობელი არ ფლობს საინფორმაციო სააგენტოში წილს ან აქციებს;  

 

4. მაუწყებლის მიერ შესაბამისობის დეკლარაცია უწყვეტად არის განთავსებული/ გამოქვეყნებული ვებ-

გევრდზე: www.radiopod.ge 

 

 

პატივისცემით,  

 

ნათია დეკანოიძე 

დირექტორი 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“  

 

 

 

 

 

 

30.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiopod.ge/
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შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში 

 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს 2021 წლელს ახორციელებდა და მომავალშიც გეგმავს ყველა ჟანრის 

გემოვნბიანი მუსიკის მიწოდებას მსმენელისთვის, ასევე მისი მთავარი მიზანია პოდკასტერების მოძიება 

და მათთვის შანსის მიცემა გაუზიარონ სხვებს თავიანთი გამოცდილება. რადიოს სამაუწყებლო ბადეში 

იქნება სხვადასხვა თემატიკის შემეცნებით- გასართობი, არაპოლიტიკური პოდკასტები.  

 

 

 

 

 

პატივისცემით,  

 

 

ნათია დეკანოიძე 

დირექტორი 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“  

 

30.04.2022 
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შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ის მიმდინარე წლის  

საქმიანობის გეგმისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ 

დაფინასნების წყაროები:  

შპს „სამაუწყებლო სახლი“- ის საქმიანობა ფინანსდება სარეკლამო დროის გაყიდვით მიღებული 

შემოსავლით. ასევე დამფუძნებლის შენატანით.. 

 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს მიმდინარე წლის საქმიანობის გეგმა და კონცეფცია დასახულია 

შემდეგნარიად: რადიოსადგური ახორციელებს და მომავალშიც გეგმავს ყველა ჟანრის გემოვნბიანი 

მუსიკის მიწოდებას მსმენელისთვის, ასევე მისი მთავარი მიზანია პოდკასტერების მოძიება და მათთვის 

შანსის მიცემა გაუზიარონ სხვებს თავიანთი გამოცდილება. რადიოს სამაუწყებლო ბადეში იქნება 

სხვადასხვა თემატიკის შემეცნებით- გასართობი, არაპოლიტიკური პოდკასტები.  

რადიო , ბრენდული სახელით რადიოპოდი შეეცდება დაამკვიდროს და განავითაროს პოდკასტის სწორი 

გაგება მსმენელეში.  

 

 

 

 

პატივისცემით,  

 

ნათია დეკანოიძე 

დირექტორი 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ 

 

 

30.04.2022 
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„მაუწყებლობის ქცევის კოდექსით“ გათვალისწინებული მოთხოვნა მაუწყებლობის 
ანგარიშვალდებულებბის შესახებ 

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მე-8 მუხლის (ანგარიშვალდებულება) შესაბამისად, შპს „სამაუწყებლო 
სახლი“ წარმოგიდგენთ თვითრეგულირების სისტემის შესახებ ანგარიშს კანონით მოთხოვნილი 
ინფორმაციის გათვალისწინებით:  

თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში შპს „სამაუწყებლო სახლი“-ს გააჩნია დავების 
განმხილველი საბჭო, რომელიც არსებობს ორი ინსტანციის სახით:  

 

პირველი ინსტანცია - „საჩივრების განმხილველი კომისია“ და მეორე ინსტანცია „სააპელაციო 
საჩივრების კომისისა“. 

დაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს , რომ შპს „სამაუწყებლო სახლი“-მ დაარღვია „მაუწყებლობის 
ქცევის კოდექსით“ დადგენილი ეთიკური სტანდარტები და მისი უფლებები, შეუძლია მიმართოს 
მაუწყებელს საჩივრით და მოითხოვოს რეაგირება.  

 

„მაუწყებლის ქცევის კოდექსის“ მოთხოვნების დარღვევასთან დაკავშირებით შესული საჩივრების 
(სააპელაციო საჩივრების), განცხადებებისა და მათ თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებათა რაოდენობის 

შესახებ: 

2021 წლის განმავლობასი თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივარი არ შემოსულა. 

 

პატივისცემით  

 

ნათია დეკანოიძე 

დირექტორი 

შპს „სამაუწყებლო სახლი“ 
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30.04.2022 

 

 


		2022-04-30T23:50:33+0400


		2022-04-30T23:52:37+0400


		2022-04-30T23:56:09+0400


		2022-04-30T23:57:32+0400


		2022-04-30T23:59:29+0400




