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გამოძიების შედეგები თავდაპირველად. სიუჟეტში მოწოდებულია მხოლოდ ერთი მხარის ვერსია და 
აღნიშნულია, რომ როგორც ბაჩო ახალაიას ადვოკატებმა, ასევე პროკურატურამაც კომენტარზე უარი 
განაცხადა. 

15 ივნისს (20:51 წუთზე) ტელეკომპანია GDS-მა სიუჟეტის ფორმატით გააშუქა თავდაცვის ყოფილი 
მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ჩვენება ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ;  
ნაჩვენებია კითხვა, რომელიც პროცესზე მხარის ადვოკატმა დაუსვა მოწმეს. აღნიშნულ კითხვას პასუხი არ 
გასცა ირაკლი ოქრუაშვილმა, თუმცა ამ კითხვის საპასუხოდ ჟურნალისტს ჩაწერილი ჰყავს პროკურორი. 
სააკაშვილის ადვოკატის კომენტარი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი პროცესს ესწრებოდა, წარმოდგენილი 
არ არის.  

   საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქების სტანდარტი. 29 ივლისს GDS-მა (20:46 წთზე) ამერიკის 
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გააშუქა. კვლევის 
წარდგინებაში წამყვანმა გამოკითხვის მიმართ პოლიტიკურ სპექტრში ასრებულ უნდობლობაზე 
გაამახვილა ყურადღება. ამასთანავე შერჩევით დაანონსა გამოკითხვის შედეგები. კერძოდ, მან აღნიშნა, 
რომ  “გამოკითხულთა უმრავლესობა ისევ "ქართული ოცნებისთვის" გეგმავს ხმის მიცემას, ასევე 
გამოკითხულთა უმრავლესობა არასოდეს მისცემს ხმას ნაციონალურ მოძრაობას”. ორ სხვადასხვა 
შეკითხვაზე პასუხების დაანონსებით წამყვანმა ხაზი გაუსვა, "ქართული ოცნების" უპირატესობას და 
"ნაციონალური მოძრაობის" მიუღებლობას. ამასთანავე შეკითხვაზე - “რომელ პარტიას არ მისცემდით 
ხმას არასოდეს?” – 21% "ნაციონალური მოძრაობა", ხოლო 19%-მა "ქართული ოცნება" დაასახელა. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ 3%-იანი სხვაობის პირობებში კვლევის ცდომილება +/- 2,1%  იყო. 

28 ივნისს (20:44 წუთზე) სიუჟეტი „ვის დაუკვეთა რუსთავი 2-მა კვლევა?!“ რუსთავი 2-ის დაკვეთით 
გერმანულ-ამერიკული ორგანიზაცია GFK-ს მიერ ჩატარებული კვლევას შეეხებოდა. სიუჟეტში მოყვანილია 
მხოლოდ ერთი კითხვის პასუხი: „თუ ჩავთვლით, რომ 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში 
მონაწილეობთ, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?“  კადრში ჩანს პასუხი კითხვებზე, რომლის მიხედვითაც, 
”ქართულ ოცნებას” ხმას გამოკითხულთა 22,4 %, ”ნაციონალურ მოძრაობას” კი 21,7 % მისცემდა.  

 ამ კითხვაზე პასუხის შემდეგ კი  კადრში ჩანს  „პარტიული რეიტინგები“, რომლის მიხედვითაც  „ქართულ 
ოცნებას“ - 30,5% აქვს, ერთიან "ნაციონალურ მოძრაობას" კი - 28,2%. კადრში არ ჩანს, თუ რომელ 
კითხვაზეა გაცემული ეს პასუხი.  

ამასთან, სიუჟეტში საუბარია მხოლოდ კვლევის ჩამტარებელ კომპანია GFK-ს რეპუტაციასთან 
დაკავშირებულ პრობლემურ კითხვებზე.  როგორც სიუჟეტშია ნათქვამი, კვლევა „კითხვებს უჩენს 
ანალიტიკოსებს“.  

კვლევის მეთოდოლოგია, ჩატარების დრო,  ცდომილების ზღვარი დასახელებული არ არის.  

 

3.6. ტაბულა 
 

ტაბულას შესახებ: ტელეკომპანია „ტაბულამ“
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 მაუწყებლობა 2013 წლის იანვრიდან დაიწყო, მას 

შემდეგ, რაც 2012 წელს სატელევიზიო სიხშირე შეიძინა და კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია მიიღო. 
ტელეკომპანია 2010 წელს ა(ა)იპ “სამოქალაქო განათლების ფონდმა“ დააფუძნდა, როგორც 
ორგანიზაციის ვებ-გვერდზეა აღნიშნული, მემარჯვენე, ლიბერტარიანული მსოფლმხედველობის 
ბიზნესმენთა ფინანსური მხარდაჭერით. ტელეკომპანია ჟურნალ “ტაბულას” ბაზაზე შეიქმნა, რომელიც 
2014 წლიდან აღარ გამოდის. TVMR საქართველოს მონაცემებით, 2015 წელს ტაბულას საშუალო 
წლიური რეიტინგი (AMR) 0,20% იყო, ხოლო წილი (SHR) 1,08% იყო. 

 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. “ტაბულას”  4 თვის მონიტორინგი (1 აპრილი-31 ივლისი) აჩვენებს, რომ ტელევიზია, 
პრაიმ-თაიმის საინფორმაციო გამოშვებებში თითქმის თანაბარ დროს უთმობს მთავრობასა (27,7%) და 
„ქართულ ოცნებას“ (27,4%), რაც ჯამურად - 55,1%-ია. "ქართული ოცნების" შემდეგ კვალიფიციური 
სუბიექტების ხვედრითი წილი მთლიან მაჩვენებლებში (774 სიუჟეტი) შემდეგნაირად გადანაწილდა: 
"ნაციონალური მოძრაობა" - 18,4%, "თავისუფალი დემოკრატები" - 5,8%, "რესპუბლიკური პარტია" - 5,4% 
და "ეროვნული ფორუმი" - 1,3%.  
 
ახალ პარტიას „სახელმწიფო ხალხისთვის”  და არასაპარლამენტო ოპოზიციას თითოეულს 1,1% წილი 
აქვს, ხოლო ჯამურად 1%-ს ქვემოთ გაშუქებული სუბიექტების წილი, რომლებიც კატეგორიაში სხვა 
დაჯგუფდნენ, 3,5%-ს შეადგენს და შემდეგნაირად გადანაწილდა: "მრეწველობა გადაარჩენს 
საქართველოს" -  0,6 %,  "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" - 0,5%, "კონსერვატორები" 
- 0,4%, "თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის" - 0,4, "ახალი საქართველო" - 0,3%,  
"ლეიბორისტული პარტია" - 0,3%, "პატრიოტთა ალიანსი" - 0,2%, დამოუკიდებელი დეპუტატები 0,6%.  
 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის წილი მთლიან გაშუქებაში 6,8%-ია, ცესკოს კი - 0,2%. 
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 Mediameter, MDF, ტაბულა, http://mediameter.ge/ge/media-profiles/tabula 



 

დიაგრამა 3.6.1. პოლიტიკური სუბიექტების

 
პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
შემდეგი სუბიექტების შემთხვევაში
ოცნება" (ირიბი 29,6%, პირდაპირი
 
სხვა სუბიექტების შემთხვევაში 
გამოხატული „ნაციონალურ მოძრაობის
დემოკრატების" (პირდაპირი - 7.5%, 
პირდაპირი - 6,3%-ია, ხოლო ირიბი
 
დიაგრამა 3.6.2. პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი სუბიექტების
„ქართული ოცნება“ (ნეგატიური 21%, 
ჰყავს გაშუქებული, რომელთაც "ნაციონალური
 
საერთო გაშუქების მოცულობიდან
ახლადდაფუძნებული პარტია  „
თავისუფალი დემოკრატები (პოზიტიური
გაშუქებული "ეროვნული ფორუმი
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სუბიექტების მთლიანი გაშუქება, ტაბულა 

გაშუქება. 4 თვის მონაცემების თანახმად, ტაბულაზე ირიბი
შემთხვევაში აჭარბებს:  მთავრობა (ირიბი 36,1%, პირდაპირი
პირდაპირი 25,7%) და პრეზიდენტი (ირიბად 8,3%, პირდაპირი 

 კი პირდაპირი აჭარბებს ირიბს, რაც შედარებით
მოძრაობის“ (პირდაპირი - 20,4%, ირიბი - 14,6%) 
7.5%, ირიბი - 2.8%) შემთხვევაშია. იგივეა "რესპუბლიკელებთანაც

ირიბი - 4,1%.  

სუბიექტების პირდაპირი და ირიბი გაშუქება, ტაბულა 

სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეგატიური კონტენტის
21%, პოზიტიური 5%) და მთავრობა (ნეგატიური 20%, 

ნაციონალური მოძრაობა" (ნეგატიური 13%, პოზიტიური

მოცულობიდან ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონით 
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ (პოზიტიური 19%, ნეგატიური

პოზიტიური 10%, ნეიტრალური 90%).  100%-ით 
ფორუმი", 95%-ით კი - არასაპარლამენტო ოპოზიცია (ნეგატიური

 

ირიბი გაშუქება პირდაპირს 
პირდაპირი 22,3%),  "ქართული 

 5,9%). 

შედარებით დიდი სხვაობით 
14,6%) და "თავისუფალი 

რესპუბლიკელებთანაც", სადაც 

 

კონტენტის ტონით ტაბულას 
20%, პოზიტიური 6%) 

პოზიტიური 5%) მოსდევს. 

 არის გაშუქებული 
ნეგატიური 3%), ასევე 
 ნეიტრალურად არის 

ნეგატიური 5%). მაღალია 



 

ასევე "რესპუბლიკური პარტიის" გაშუქების
ხოლო პოზიტიური 2%-ია. გირჩიც
პოზიტიური, ხოლო 3% ნეგატიური
 
პრეზიდენტის გაშუქების ნეგატიური
ტონით და 82% ნეიტრალური ტონით
 
დიაგრამა 3.6.3. პოლიტიკური სუბიექტების

 
სუბიექტების წილი ტელევიზიის
გაშუქების კონტენტში ყველაზე დიდი
ამავდროულად ამ სუბიექტების წილი
39%, მთავრობა - 38,1%).  "ნაციონალური
მცირედით ჩამორჩება (15,9%), "თავისუფალ
ნეგატიური გაშუქება არ უფიქსირდება
პარტია “სახელმწიფო ხალხისთვის
 
"რესპუბლიკული პარტიის" პოზიტიური
პოზიტიური წილი კი 1,2%, ხოლო
პოზიტიურ კონტენტში 3%, ხოლო ნეგატიური
 
პრეზიდენტის ნეგატიური გაშუქების
პოზიტიურში (0,9%) აქვს. 
 
დიაგრამა 3.6.4 პოლიტიკური სუბიექტების
კონტენტში - ტაბულა 
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გაშუქების ნეიტრალური ტონი (94%), რომლის ნეგატიური
გირჩიც ძირითადად ნეიტრალურად არის გაშუქებული

ნეგატიური გაშუქება უფიქსირდება. 

ნეგატიური ტონი (8%) პოზიტიურზე (2%) მაღალია.  ცესკო 18 %
ტონით გაშუქდა. ნეგატიური ტონი ცესკოს გაშუქებაში არ

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი,  ტაბულა 

ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. ტაბულას
დიდი წილი უკავია მთავრობას (30,6%)  და "ქართულ
წილი ნეგატიურ კონტექსტშიც ყველაზე მაღალია (

ნაციონალური მოძრაობის" წილს პოზიტიურ კონტენტში
თავისუფალ დემოკრატებს" კი - 12%-იანი პოზიტიური

ფიქსირდებათ. პოზიტიური ტონის მხრივ შემდეგ ადგილზეა 
ხალხისთვის” (4,2%), რომლის ნეგატიური ტონის წილი 0,2%-ია

პოზიტიური ტონის წილს (2,3%) ნეგატიური ჩამორჩება
ხოლო ნეგატიური 0.3%-იანი. 1%-ს ქვემოთ გაშუქებულ სხვა

ნეგატიური 1,6%-ია. 

გაშუქების წილი (3,8%) პოზიტიურს (2,6%) აღემატება, 

სუბიექტების გაშუქების წილი ტელევიზიის პოზიტიურ და

ნეგატიური გაშუქება - 4%, 
გაშუქებული (93%) და მას 4% 

18 %-იანი პოზიტიური 
არ დაფიქსირებულა.  

 

ტაბულას პოზიტიური 
ქართულ ოცნებას" (25,2%), 

("ქართული ოცნება" - 
კონტენტში (18,9%) ნეგატიური 
პოზიტიური ტონის პირობებში, 

 ახლადდაფუძნებული 
ია.  

ჩამორჩება (1,6%),  "გირჩის" 
სხვა პარტიების წილი 

, ხოლო ცესკოს წილს 

და ნეგატიური ტონის 
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ტელეკომპანია „ტაბულა“ ძირითადად ეთიკური სტანდარტისა და პოლიტიკური პლურალიზმის 
პრინციპების დაცვით აშუქებს მოვლენებს. თუმცა, გვხვდება პოლიტიკურ სუბიექტთა გაშუქების ბალანსის 
დარღვევის შემთხვევებიც.  

ბალანსი/მიკერძოებულობა. 29 აპრილს (19:03 წუთზე) საინფორმაციო პროგრამა “ფოკუსში” გავიდა 
სიუჟეტი „ბოტანიკური ბაღის ნაწილი ივანიშვილის მფლობელობაში“. სიუჟეტში არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენლები (სულხან სალაძე, საიას კოორდინატორი; ნატა ფერაძე, პარტიზანი 
მებაღეების დამფუძნებელი) მერიის მიერ ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი ტერიტორიის საპრივატიზაციო 
აუქციონის გაუმჭვირვალეობაზე საუბრობენ, ასევე - ბრალდებებს გამოთქვამენ ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მისამართით მის მიერ ბოტანიკურ ბაღში დაგეგმილი და პროექტ 
„პანორამა-თბილისთან“ დაკავშირებით განხორციელებული აქტივობების გამო.   

სიუჟეტში ასევე წარმოდგენილია საკრებულოს ოპოზიციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ორი 
წარმომადგენლის: ირაკლი აბესაძის და ნიკა მელიას კომენტარები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მერიამ 
უკანონოდ გასცა ბოტანიკურ ბაღში სასტუმროს მშენებლობის უფლება. ოპოზიციის წარმომადგენლები 
სამართლებრივი რეაგირებითა და საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან და ბიძინა ივანიშვილის  
მისამართით ბრალდებებს გამოთქვამენ. 

სიუჟეტში არ არის წარმოდგენილი ბიძინა ივანიშვილის ან მერიის წარმომადგენლის, სხვა ოპოზიციური 
პარტიის, ან მიწის მფლობელი კომპანიის პოზიცია. შესაბამისად სიუჟეტში არ ჩანს მოპასუხე მხარის 
დამოკიდებულება საკითხისადმი და ის მიკერძოებულია.  

ფაქტობრივი სიზუსტე/არასრული ინფორმაცია. 11 მაისის (19:11 წუთი) სიუჟეტში „საარჩევნო სისტემის 
ცვლილება“ გაშუქებულია  საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის,   კონსერვატორ გიგა ბუკიას მიერ 
პარლამენტში წარდგენილი საარჩევნო ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი.  

ჟურნალისტი ამბობს, რომ „ოპოზიციამ უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი გააკრიტიკა და 
მას ბუნდოვანი უწოდა. ჟურნალისტი ამბობს, რომ „საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით 
საკუთარი კანონპროექტი წარდგენილი აქვს ოპოზიციასაც, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას 
და არჩევნების სამხარეო პროპორციული სისტემით ჩატარებას 2016 წლიდან გულისხმობს.“  

სიუჟეტში ოპოზიციის მოსაზრებად წარმოდგენილია მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
პოზიცია (4 რესპონდენტი ნაციონალური მოძრაობიდან). სხვა ოპოზიციური პარტიების (საპარლამენტო ან 
არასაპარლამენტო) პოზიცია, მათ შორის ინტერფრაქციული ჯგუფის, რომელიც საარჩევნო კოდექსზე 
მუშაობს, წარმოდგენილი არ არის. არ არის დაზუსტებული, რომელი ოპოზიციური პარტიის ინიციატივაზეა 
საუბარი. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივები აქვთ ერთიან 
ნაციონალურ მოძრაობასაც და სხვა პარტიებსაც, (მაგალითად, პოლიტიკურ მოძრაობა „გირჩს“, რომლის 
პრეზენტაციაც პარტიების წინაშე 2016 წლის 1 აპრილს მოახდინა).  შესაბამისად საკითხი მხოლოდ ერთი 
ოპოზიციური პარტიის პერსპექტივიდან არის მოწოდებული. 

ბალანსი. 20 მაისს (19:12 წუთზე)  სიუჟეტის ფორმატით ტაბულამ გააშუქა თემა “პარაოლიმპიელები 
არჩევნების შედეგებს ასაჩივრებენ”. სიუჟეტში საუბარია იმაზე, რომ პარაოლიმპიელთა კომიტეტში 19 
მაისს ჩატარებული არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმებიან. ჟურნალისტი აცხადებს, რომ არჩევნები 
“მმართველი პარტიის ზეწოლის შედეგად გაიმართა და ის ლეგიტუმური არ არის”.  

სიუჟეტში მოწოდებულია გიორგი წასიძის, (პარაოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი) 
კომენტარი, რომელიც პირდაპირ სდებს ბრალს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრს 
ტარიელ ხეჩიკაშვილს, რომ “პირადად იყო ჩართული გადატრიალებაში”.  ასევე თემურ არაბიძის 
(პარაოლიმპიელი) კომენტარი, რომელიც იდენტურ პოზიციას გამოხატავს და მთავრობის ზეწოლაზე 
საუბრობს. 

ჟურნალისტი აღნიშნული პირების კომენტარს წარმოადგენს, როგორც მთლიანად პარაოლიმპიური 
კომიტეტის პოზიციას მაშინ, როცა იმ ადამიანების თვალსაზრისი, ვინც კომიტეტის ყოფილი 
ხელმძღვანელის (გიორგი წასიძე) გადადგომას დაუჭირა მხარი სიუჟეტში წარმოდგენილი არ არის. 
ჟურნალისტს კომენტარისთვის არც ბრალდებების ადრესატებისთვის - სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტროსთვის და ქართული ოცნებისთვის მიუმართავს. შესაბამისად, სიუჟეტი 
დაუბალანსებელია.  

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება/ფაქტობრივი სიზუსტე. „ტაბულამ“ 28 ივნისს (19.01 
წუთზე) რუსთავი 2-ის დაკვეთით გერმანულ-ამერიკული კომპანია GFK მიერ ჩატარებული 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა გააშუქა. თემას ორი სიუჟეტი მიეძღვნა. პირველში საუბარია კვლევის 
შედეგებზე, სადაც მოწოდებულია ინფორმაცია კვლევის რამდენიმე კითხვის თაობაზე. გაშუქების დროს არ 
არის მოწოდებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენმა ადამიანმა თქვა უარი პასუხზე, 
გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რა პროცენტი გამოვლინდა კვლევის დროს,  კვლევის მეთოდოლოგიის 
შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ ნაწილობრივ არის წარმოდეგენილი, გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთან 
მიმართებით. წინასაარჩევნო პერიოდში კანონმდებლობით დადგენილი საზოგადოებრივი აზრის 
გაშუქების სავალდებულო რეკვიზიტები არასრულფასოვნად არის წარმოდგენილი, რაც რეგულაციის 
დარღვევაა.   



 

მეორე სიუჟეტში „შეფასებები კვლევაზე
კომენტარები როგორც მმართველი
მიუხედავად იმისა, რომ  აღნიშნულ
დაკავშირებით გაკეთდა (უკრაინაში
დაკავშირებით), სიუჟეტში ეს ინფორმაცია
კომპანიის ბეგრაუნდზე საუბარი არ

3.7.კავკასია 
 
კავკასიის შესახებ: ტელეკომპანია
თბილისსა და მის მიმდებარე
გადასვლის შემდეგ, მან დაფარვის
ერთად, დამატებით ბათუმის
მაუწყებლობს. თავდაპირველად
გენო ხრიკაძე (7%) და დავით
მფლობელი და დირექტორი ჟურნალისტი
2015 წელს “კავკასიის” საშუალო

 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. კავკასიის
ტელეკომპანია პრაიმ-თაიმის საინფორმაციო
(35%) და „ქართული ოცნებას“ (21%) 
 
კვალიფიციური სუბიექტებიდან "ქართული
(15,1%), რომელსაც თითქმის თანაბარი
დემოკრატები" (3,4%) მოსდევენ
"ეროვნული ფორუმი" (1,2%) შედარებით
სუბიექტების გაშუქება 1%-ზე დაბალია
საქართველოს (0,6%), პატრიოტთა
პარტიას  (0,02%). 
 
არასაპარლამენტო ოპოზიცია 3,2%
მაღალი მაჩვენებლი აქვს პარტიას
„თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველო
საქართველო“ (0.1%). 
 
პრეზიდენტის წილი მთლიან გაშუქებაში
 
დიაგრამა 3.7.1. პოლიტიკური სუბიექტების

პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ისე ირიბი გაშუქების ფორმით ყველაზე
40,7%)  და კოალიცია „ქართულ ოცნებას
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კვლევაზე“ მოწოდებულია პოლიტიკური სუბიექტების
მმართველი გუნდიდან, ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო

აღნიშნულ დღეს განცხადებები კვლევითი ორგანიზაციის
უკრაინაში, კერძოდ, ყირიმში ჩატარებულ სატელეფონო

ინფორმაცია არ მოხვედრილა და კვლევითი ორგანიზაციის
არ ყოფილა.   

ტელეკომპანია “კავკასია” 1994 წელს დაარსდა. თავდაპირველად
მიმდებარე ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა, თუმცა, ციფრულ

დაფარვის არეალი გააფართოვა და 2016 წლის 1 თებერვლიდან
ბათუმის, ზუგდიდის,  თელავის,  ქუთაისის,  ფოთის

თავდაპირველად არხის დამფუძნებლები კერძო პირები - დავით
დავით გერგედავა (3%) იყვნენ. ამჟამად კი არხის 100 

ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილია.  TVMR საქართველოს
საშუალო წლიური რეიტინგი (AMR)  0, 20%, ხოლო წილი (SHR) 1, 04% 

 

კავკასიის 4 თვის მონიტორინგი (1 აპრილი-31 ივლისი
საინფორმაციო გამოშვების (1334 მასალა) ყველაზე დიდ

“ (21%) უთმობს. ჯამურად ორივე მათგანის პროცენტული

ქართული ოცნების" შემდეგ მოდის "ერთიანი ნაციონა
თანაბარი მონაცემებით "რესპუბლიკური პარტია" (4%) 

მოსდევენ. "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო
შედარებით მწირედ არიან წარმოდგენილი, ხოლო 
დაბალია: "ლეიბორისტული პარტია" (0,7%), მრეწველობა

პატრიოტთა ალიანსი (0,5%), კონსერვატორები  (0,5%), ქრისტიან

3,2%-ით არის წარმოდგენილი.  ახლადშექმნილი პარტიებიდან
პარტიას „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (1,5%). მას ჩამორჩებიან

საქართველოსთვის“ (0,4%)  და ყველაზე მცირედი

გაშუქებაში 8,5%-ია, ცესკოსი კი - 0,3%. 

სუბიექტების მთლიანი გაშუქება - კავკასია

გაშუქება. 4 თვის მონაცემებით, ტელეკომპანია კავკასია, 
ყველაზე დიდ ადგილს უთმობს  მთავრობას (პირდაპირი
ოცნებას“ (პირდაპირი 19,4%, ირიბის  -  22,9%). ორივე

სუბიექტების ფართო სპექტრის 
არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან. 

ორგანიზაციის სანდოობასთან 
სატელეფონო გამოკითხვებთან 

ორგანიზაციის ჩამტარებელი 

თავდაპირველად არხი 
ციფრულ მაუწყებლობაზე 

თებერვლიდან თბილისთან 
ფოთის მულტიპლექსებით 

დავით აქუბარდია (90%), 
100 პროცენტიანი წილის 

საქართველოს მონაცემებით, 
(SHR) 1, 04% იყო.   

ივლისი) აჩვენებს, რომ 
დიდ წილს მთავრობას 

პროცენტული წილი 56%-ია.   

ნაციონალური მოძრაობა" 
(4%) და "თავისუფალი 

საქართველო" (1,6%) და 
 სხვა კვალიფიციური 

მრეწველობა გადაარჩენს 
ქრისტიან-კონსერვატიული 

პარტიებიდან კი ყველაზე 
ჩამორჩებიან გირჩი (1%),  

მცირედი მონაცემით „ახალი 

 
 როგორც პირდაპირი, 

პირდაპირი 30,6%, ირიბი - 
ორივე შემთხვევაში ირიბი 


