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saqarTvelos komunikaciebis erovnul komisiis
Tavmjdomares baton კახი ბექაურს
Sps tele-radio kompania ,,rionis" 2021 wlis angariSi

Sps tele-radio kompania ,,rioni"
saangariSo 2021 wels
Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobda saqarTvelos moqmedi
kanonmdeblobiT, kanonebiT mauwyeblobisa da eleqtronuli
komunikaciebis Sesaxeb, mauwyebelTa qcevis kodeqsiT.
tk ,,rioni"

მოთხოვნისამებრ გადავიდა ციფრულ მაუწყებლობაზე

(37-e decimetruli diapazoni) 600 vt-is simZlavriს გadamcemis
gamoyenebiT. samauwyeblo arealia quTaisi da
mimdebare
raionebi. modificirebuli licenziiT - mTeli saqarTvelo,
Tanamgzavruli mauwyebloba - magTisati, sakabelo qselebi:
silqtv, tv7, გლობალტვ, დიჯიტალტვ, მაგთის IPTV, ახალი
ქსელების, quTaisisა da Tbilisis sakabelo qselebში და sxv.
M2017

წლის

ივნისიდან

ტკ

“რიონი“

ჩართულია

ამერიკისა

და

კანადისMსაკაბელო ქსელში (MATVILI).
tk ,,rionis~ gadacemebi garda
myvideo.ge-isa vrceldeba
Semdegi
internetsaitebiT:
rionitv.com
(Live),
internettv.ge
zagranica.by, navi.ge da sxv.

radio ,,rioni" sixSireze (FM 105,5) Tavis programebs (5
saavtoro programa), მათ შორის დღის ამბებს avrcelebs quTaissa
da mimdebare raionებSi. mauwyeblobs internetiTac, feisbukis
oficialur gverdsa da vebgverdze radio.rionitv.com
მიმდინარე

წლის

თებერვალში

„რიონის“

სერვერებზე

განხორციელდა ჰაკერული თავდასხმა, რამაც გაანადგურა რამდენი
წლის საარქივო მასალები , მათ შორის 2021 წლის არქივიც. ფაქტის
შესახებ გაცნობეთ წერილობით

(#3 23.02.2022) და მივმართეთ

სათანადო ორგანოებს.
rogorc satelevizio, ise radio programebi arqivdeba.
2021 წელს ტელე-რადიო კომპანია „რიონის“ შემოსავალმა შეადგინა
339626 (სამაც ოცდაცხრამეტი ათას ექვსას ოცდაექვსი) ლარი დღგ-ს
გარეშე.
2021 წელს სახელფასო ფონდში დარიცხულია 286709 (ორას
ოთხოცდაექვსი ათას შვიდას ცხრა) ლარი, აქედან ტრანსპორტირებაში 15000 (თოთხმეტი ათასი)ლარი.
ძირითადი საშუალებების საბოლოო საბალანსო ღირებულებაა
55313

(ორმოცდათხუთმეტი

ათას

სამას

ცამეტი)

ლარი.

ადმინისტრაციული, კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები - 59700
(ორმოცდაცხრამეტი ათას შვიდასი) ლარი. ბიუჯეტში გადახდილია 92
234 ლარი (ოთხმოცდათორმეტი ათას ორას ოცდათოთხმეტი).
2021

წელს

telekompaniaSi

muSaobda

35

TanamSromeli. საშუალო ხელფასი შეადგენდა თვეში 603 ლარს.
საანგარიშო პერიოდი წამგებიანი იყო. წაგებამ შეადგინა 1407
(ათას ოთხას შვიდი) ლარი.
აუდიტის დასკვნაში).

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ

2021 weli mZime iyo ekonomikuri TvalsazrisiT.
Semcirda
sareklamo
dakveTebi.
adgilobrivi
biznesi
naklebad
sargeblobda
sareklamo
momsaxurebiT,
xolo
dedaqalaqidan reklamebi Semodioda sareklamo saagentoebis
gavliT, rac mniSvnelovnad amcirebda tele-radio kompaniis
Semosavals.
gasaTvaliswinebelia
isic,
rom
laris
gaufasurebam sagrZnoblad gaaiafa reklama. ნაკლებად შემოვიდა
თანხები

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

არჩევნებზე,

რამაც

ბუნებრივია, შეამცირა შემოსავალი.
samauwyeblo

badeebი

ონლაინ

რეჟიმში

ქვეყნდებოდა

saqarTvelos komunikaciis erovnul komisiის მიერ მითითებულ
გვერდზე, ასევე ეგზავნებოდა yvela im operators, romelSiac
CarTulia
`rionis~
mauwyebloba;
`rioni~
mauwyeblobs
licenzirebuli produqciiT, samauwyeblo badesTan erTad
komunikaciebis komisiaSi ვაგზავნიდით saavtoro uflebebis
mqone pirebis xelSekrulebebsa da Tanxmobis werilebs,
ხელშეკრულებას ავტორთა საზოგადოებასთან.
mayurebels aqvs SesaZlebloba gaecnos Cvens programul
bades,
romelic
qveyndeba
veb-gverdebzec:
rionitv.com,
radio.rionitv.com
telekompania `rionSi~
saangariSo periodSi momzadda 9
(ცხრა) saavtoro programa -გასართობი-SemecnebiTi gadacema –„
ჩვენი

დღე“;

saavtoro

programები

`kolaJi~

და

„კანონის

უზენაესობა სამართლიანობისთვის (საია) „საუბარი მოძღვართან“; toqSouebi, `dialogi“, „პოლიტიკური რუკა“; „ეს ქვეყანა შენია“;
sabavSvo teleJurnali `rionula~,
da, rac mTavaria, `dRis
ambebi~ - 09:00 saaTidan 23:15 saaTamde (dReSi 6-jer).
`rionis~ eTerSi sistematurad gadioda regionul
mauwyebelTa ალიანსის mier momzadebuli saerTo produqti
`სათვალე“

`აგროსიახლეები~

`გლობალ

3000~,

`სხვა

მხარე~;

„უნივერსია“; დოიჩე ველეს გადაცემები: „კარგ ფორმაში“, „არტ21“,
„თუმოროუ“, „ევრომაქსი“ და სხვ.

sayuradReboa is faqti, rom saangariSo periodSi CvenTan
TanamSromlobiT
dainteresda
bevri
arasamTavrobo
organizacia,
romlebmac
TavianTi
sagranto
proeqtebiT
gaTvaliswinebuli toq-Souebi ganaxorcieles telekompania
`rionSi~. maT Soris aRsaniSnavia: fondi `soxumi~, `saia~,
qalebi

regionebis

ganviTarebisaTvis, სამართლიანი არჩევნები,

adgilobrivi demokratiis saagento და სხვ.
tele-radio kompania `rionSi~ gavida araerTi socialuri
rgoli. შესრულდა სამი საგრანტო პროექტი. ორი СOVID -19 - თან
დაკავშირებით, ხოლო ერთი ევროკავშირის ფარგლებში. ნედის პროექტი
ჟურნალისტიკის რესურსცენტრის მონაწილეობით.
2021 წლის ფორმების არასრულყოფილი შევსებისათვის მივიღეთ
კომისიის წერილობითი გაფრთხილება.
warmatebiT
muSaobs
sabavSvo-satelevizio
studia
`რიონულა~, romelic periodulad amzadebs teleJurnals
`rionula~
da
sxvadasxva
mniSvnelovan
TariRTan
dakavSirebul sabavSvo gadacemebs.
mauwyeblobis Sesaxeb kanonis me-14 muxlisa da qcevis
kodeqsis Sesabamisad TviTregulirebis meqanizmში - davebisა
და

saapelacio

sabWoებში,

რომელიც

Seqmnilia

funqcionirebs regionul mauwyebelTa ალიანსში,
wlis manZilze
Semosula.

„რიონის“

შესახებ

arc

erTi

da

saangariSo
saCivari

ar

radio ,,rioni" sixSireze (FM 105,5) Tavis programebs
avrcelebs quTaissa da mimdebare raionებSi. mauwyeblobs
internetiTac, feisbukis oficialur gverdsa da vebgverdze
radio.rionitv.com. qarTul hitebTan erTad gadaicemoda 4 savtoro
programa:

`dRis

ambebi~,

„კოლაჟი“,

`kanonis

uzenaesoba

samarTlianobisaTvis saiasTan erTad~, ტოკ-შოუ „პოლიტიკური
რუკა“; sainformacio
awvdida siaxleebs.

samsaxuri

msmenelebs

dReSi

4-jer

რადიო `rionis~

eTerSi

sistematurad

gadioda

regionul

mauwyebelTa ალიანსის mier momzadebuli saerTo produqti
`სათვალე~ და `აგროსიახლეები~.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისას
sakuTari

muqsi,

avtorizebuli

piri

`rionma~

romelSiac

`rioniI~-is

`rioni2~,

მაუწყებელთა

„აგროგარემო“
da komunikaciebis
TanxiT xonis - tk `megatv~.

komisiis

gamarTa

გარდა

Caisva

ალიანსის
mier

არხი

dadgenili

Sps tele-radio kompania `rioni~ 1989 wels daarsebuli
komerciuli
televiziis
samarTalmemkvidrea,
misi
damfuZnebelia badri kapetivaZe. 2002 wlis 15 agvistodan
telekompania `rionis~ generaluri direqtori da 100%-iani
wilis mflobelia Tamar RvinianiZe, romelic mauwyeblobis
sferoSi ar flobs sxva licenzias, arc beWdviT gamocemas,
arc sainformacio sagentos, aranairi wili ar gaaCnia sxva
sawarmoSi. aseve ar floben sxva licenziebsa da wilebs misi
ojaxis
wevrebi.
maregulirebeli
komisiis
moTxovnis
Sesabamisad,
tele-radio
kompania
`rionis~
veb-gverdze
gamoqveynebulia Sesabamisobis deklaracia,
2021 wlis
angაriSi da auditis daskvna.

angariSs Tan erTvis auditoruli daskvna 15 furcelze.

შპს ტ/რ კომპანია ,,რიონი”-ს
გენერალური დირექტორი

თამარ ღვინიანიძე

