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 №35/23
2021 წლის 29 ივლისი                                     ქ. თბილისი 

„გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული 
პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/2 
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2021 წლის 20 ივლისს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას (შემდგომში - კომისია) №01/519 წერილით მომართა 
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა (შემდგომში - ესკო).

წერილი შეეხება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს 
№77 ბრძანებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებში“ 
(შემდგომში - „ბაზრის წესები“) განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე 
“გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული 
პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/2 
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის საჭიროებას. 

„ბაზრის წესებში“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრის 2021 წლის 21 ივნისს №1-1/257 ბრძანებით განხორციელებული ცვლილებები, 
სხვა საკითხებთან ერთად, შეეხო ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე 
კვალიფიციური საწარმოების ჩამონათვალს. კერძოდ, ჩამონათვალს დაემატა 
უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი, თავისუფალი მიმწოდებელი, საჯარო 
მომსახურების სახით ელექტროენერგიის მიმწოდებელი, ბოლო ალტერნატივის 
მიმწოდებელი და განაწილების ლიცენზიატი, განაწილების ქსელში დანაკარგების 
დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში. 

ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე კვალიფიციური საწარმოების 
ჩამონათვალის ცვლილებიდან გამომდინარე, ახლებურად ჩამოყალიბდა „ბაზრის წესების“ 
მე-20 მუხლის მე-11 პუნქტიც, რომლის თანახმადაც, გარანტირებულ სიმძლავრეს 
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისაგან შეისყიდიან უნივერსალური 
მომსახურების მიმწოდებელი, თავისუფალი მიმწოდებელი, საჯარო მომსახურების სახით 
ელექტროენერგიის მიმწოდებელი, ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი, პირდაპირი 
მომხმარებელი, ექსპორტიორები და ელექტროსადგურის მფლობელი პირი, 



ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით საცდელი გაშვებისა ან/და 
კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

ვინაიდან, „ბაზრის წესების“ ახლებური რედაქცია ითვალისწინებს 
გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი მხარეების ცვლილებას, საჭიროა, შესატყვისი 
ცვლილება განხორციელდეს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/2 გადაწყვეტილებით 
დამტკიცებულ „გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების 
სტანდარტული პირობებშიც“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 168-ე მუხლების, ბაზრის წესების მე-20 მუხლისა 
და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე, 
კომისიამ 

გადაწყვიტა:

1. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/2 გადაწყვეტილების 
პირველი პუნქტით დამტკიცებული “გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის 
შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების“ მე-4 მუხლის 4.1. 
პუნქტის 4.1.1. და 4.1.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.1.1. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ იგი 
რეგისტრირებულია კვალიფიციურ საწარმოდ, როგორც: პირდაპირი 
მომხმარებელი, ექსპორტიორი, ელექტროსადგურის მფლობელი პირი 
ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით საცდელი გაშვებისა 
ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში, უნივერსალური მომსახურების 
მიმწოდებელი, თავისუფალი მიმწოდებელი, საჯარო მომსახურების სახით 
ელექტროენერგიის მიმწოდებელი ან ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი;

4.1.2. საანგარიშო პერიოდში მიწოდების პუნქტებში მიღებული აქვს 
ელექტროენერგია მისი საცალო მომხმარებლებისთვის მიწოდების, 
პირდაპირი მოხმარების, ექსპორტის ან ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში 
მიღების მიზნით საცდელი გაშვებისა ან/და კომპლექსური გასინჯვის 
პერიოდში.“.

2. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტმა დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს ამ გადაწყვეტილების 
საჯაროდ გამოქვეყნება კომისიის ვებ-გვერდზე (www.gnerc.org).

3. გადაწყვეტილება ძალაშია კომისიის საჯარო სხდომაზე გამოცხადების 
დღიდან და ვრცელდება 2021 წლის პირველი ივლისიდან წარმოშობილ 
ურთიერთობებზე.

http://www.gnerc.org/


4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 
(მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №64) მისი საჯაროდ 
გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში.

დავით ნარმანია

კომისიის თავმჯდომარე

გოჩა შონია

კომისიის წევრი

გიორგი ფრუიძე

კომისიის წევრი

გიორგი ფანგანი

კომისიის წევრი
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