
















































              

 №7/12

2020 წლის 28 იანვარი ქ. თბილისი

„საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების
სტანდარტულ პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს
№30/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2020 წლის 16 იანვარს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას (შემდგომში - კომისია) #01/36 წერილით (კომისიაში 
რეგისტრაციის ნომერი - 364/01)  მომართა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა 
(შემდგომში - ესკო), სადაც აღნიშნული იყო კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს N30/5 
გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი 
ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში“ (შემდგომში - სტანდარტული პირობები) 
ცვლილების განხორციელების საჭიროება.  

წერილში აღნიშნულია, რომ ესკო შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანისგან“ 
(შემდგომში - კომპანია) შეისყიდის მის საკუთრებაში არსებული კინტრიშა ჰესის მიერ 
გამომუშავებულ ელექტროენერგიას 2017 წლის 4 სექტემბერს „ელექტროენერგიის 
გარანტირებული შესყიდვის შესახებ“ გაფორმებული ხელშეკრულების (შემდგომში - 
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება) საფუძველზე. ამასთან, 
შესყიდული ელექტროენერგიის გაყიდვას შესაბამის კვალიფიციურ საწარმოებზე ესკო 
ახორციელებს სტანდარტული პირობების საფუძველზე. 2020 წლის 16 იანვარს სს 
„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ წერილობით მიმართა ესკოს, სადაც 
აღნიშნავდა, რომ საბითუმო ვაჭრობაში გამოყენებული კინტრიშა ჰესის აღრიცხვის 
კვანძ(ებ)ის გაუმართაობისა და მრიცხველის მიერ არასწორად (მეტობით) აღრიცხული 
გამომუშავებული ელექტროენერგიის რაოდენობის გამო წარმოიშვა  კომპანიასთან 
გაფორმებულ „გამომუშავებული, მიწოდებული და მოხმარებული ელექტროენერგიის 
მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ში“ ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა. 
აღნიშნული, თავის მხრივ, გამოიწვევს 2017, 2018 და 2019 წლების საბითუმო ყიდვა-
გაყიდვის ერთიანი ბაზების ცვლილებას, რის შედეგადაც, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე 



კვალიფიციურ საწარმოებს წარმოეშობათ ფინანსური უფლება-მოვალეობები. გარდა ამისა, 
აღნიშნული ცვლილებების შედეგად, წინასწარი მონაცემების საფუძველზე,  კომპანიასა და 
რიგ სხვა კვალიფიციურ საწარმოებს ერთობლივად, ესკოს მიმართ წარმოეშობათ 
დავალიანება ჯამში ორ მილიონ ლარზე მეტი ოდენობით, რომლის უმეტესი წილი მოდის 
სწორედ კომპანიაზე. ამასთანავე, კომისიაში გამოგზავნილ წერილში ესკო აღნიშნავს, რომ 
მას გაუჩნდება ტოლფასი სოლიდური კრედიტორული დავალიანება საბითუმო ვაჭრობაში 
მონაწილე კვალიფიციური საწარმოების მიმართ.

კომპანიასა და ესკოს შორის გაფორმებული ელექტროენერგიის გარანტირებული 
შესყიდვის ხელშეკრულება  არ ითვალისწინებს კორექტირების შედეგად გადასახდელი 
თანხების დაფარვის ისეთ ვადებს, რომელებიც გათვალისწინებულია სტანდარტული 
პირობებით. შესაბამისად, ესკო აღნიშნავს, რომ ზემოხსენებული თანხების ოდენობიდან 
და სტანდარტული პირობებით გათვალისწინებული გადახდის მჭიდრო ვადებიდან 
გამომდინარე, იგი ვერ შეძლებს კორექტირების შედეგად წარმოშობილი ფინანსური 
ვალდებულებების დროულად დაფარვას, რაც გამოიწვევს ფინანსურ სირთულეებს და 
შექმნის ესკოს გაკოტრების რისკს. აღნიშნული, თავის მხრივ, საფრთხეს შეუქმნის 
მთლიანად ელექტროენერგეტიკული სისტემის სტაბილურობას.

ზემოაღნიშნული სირთულეების  თავიდან აცილების მიზნით,  ესკომ მომართა 
კომისიას და მოითხოვა სტანდარტულ პირობებში ცვლილების განხორციელება და 
კომპანიასთან გაფორმებულ „გამომუშავებული, მიწოდებული და მოხმარებული 
ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ში“ განხორციელებული კორექტირების 
შედეგად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე კვალიფიციური საწარმოებისთვის 
გადასახდელი თანხების დაფარვისთვის, სტანდარტული პირობებით გათვალისწინებული 
ვადებისაგან განსხვავებული, სპეციალური ვადების განსაზღვრა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „ელექტროენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 168-ე მუხლების,  საქართველოს 
ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული 
,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ მე-13 მუხლისა და საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, საქართველოს 
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 

გადაწყვიტა:

1. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 
კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს N30/5 გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით 
დამტკიცებული „საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი 
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების“ მე-10 მუხლის შემდგომ დაემატოს 
შემდეგი რედაქციის მე-11 მუხლი:



„მუხლი 11. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის 
ხელშეკრულების საფუძველზე გაფორმებულ „გამომუშავებული, 
მიწოდებული და მოხმარებული ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების 
აქტ(ებ)ში“ 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის  1 მარტამდე პერიოდში 
განხორციელებული ცვლილებების (კორექტირებების) შედეგად 
გადასახდელი თანხ(ებ)ის ანაზღაურების სპეციალური წესი.

11.1 იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის 
ხელშეკრულების საფუძველზე გაფორმებულ „გამომუშავებული, 
მიწოდებული და მოხმარებული ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების 
აქტ(ებ)ში“ 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 მარტამდე პერიოდში 
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, კორექტირდება საბალანსო  
ელექტროენერგიის საფასური და იწვევს ჯამურად მის შემცირებას, 
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ საწარმოსთვის 
დამატებით ასანაზღაურებელი თანხის დაფარვასთან დაკავშირებით არ 
ვრცელდება  ამ ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.5.2 ქვეპუნქტით დადგენილი 
წესი და გამოიყენება ამ მუხლით დადგენილი წესი.
11.2. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი ვალდებულია, 
აუნაზღაუროს საწარმოს, წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული 
კორექტირების შედეგად, საწარმოს სასარგებლოდ, ჩარიცხვის 
მომენტისათვის, დამატებით ასანაზღაურებელი თანხა (მიმდინარე 
დავალიანების გათვალისწინების გარეშე),  კორექტირების შედეგად 
წარმოშობილი დებიტორული დავალიანებ(ებ)ის  ელექტროენერგეტიკული 
ბაზრის ოპერატორის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხ(ებ)ის ოდენობების 
შესაბამისად.
11.3 წინამდებარე მუხლის 11.2 პუნქტის შესაბამისად, 
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მხრიდან საწარმოსთვის 
ასანაზღაურებელი თანხის გადახდა განხორციელდება აღნიშნული 
კორექტირების ფარგლებში, დებიტორული დავალიანებ(ებ)ის ჩარიცხვის 
მომენტისთვის კორექტირების შესაბამისად დარჩენილ საწარმოების ჯამურ 
კრედიტორულ დავალიანებაში საწარმოს წილის შესაბამისად 
(პროპორციულად). 
11.4 ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი ვალდებულია, 
აუნაზღაუროს საწარმოს ამ მუხლის 11.2 და 11.3 ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული თანხ(ებ)ი, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის 
ოპერატორის ანგარიშზე შესაბამისი თანხ(ებ)ის ჩარიცხვიდან არაუგვიანეს 3 
(სამი)  სამუშაო დღისა.
11.5 ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი უფლებამოსილია, 
განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ქმედებები, მათ შორის, გააფორმოს შეთანხმება ვალის გადაკისრების 
თაობაზე.



2. გადაწყვეტილება ძალაშია კომისიის სხდომაზე გამოცხადების დღიდან.
3.  გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6), მისი საჯაროდ 
გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში. 

4. დაევალოს კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს, 
დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს ამ გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება კომისიის 
შენობაში საჯაროდ ხელმისაწვდომ ადგილას და კომისიის ვებ-გვერდზე 
(www.gnerc.org).

5. კონტროლი გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის 
ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტს.

დავით ნარმანია

კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ფანგანი

კომისიის წევრი

გიორგი ფრუიძე

კომისიის წევრი







              

 №35/24
2021 წლის 29 ივლისი                                     ქ. თბილისი

„საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული 
პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 
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 

„საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული 

პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 

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, გამანაწილებელ ქსელში დანაკარგების 

დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში. 



ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე კვალიფიციური საწარმოების 

ჩამონათვალის ცვლილებიდან გამომდინარე, ახლებურად ჩამოყალიბდა „ბაზრის წესების“ 

მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტიც, რომლის თანახმადაც, საბალანსო ელექტროენერგიას 

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისაგან სტანდარტული პირობებით 

შეისყიდიან პირდაპირი მომხმარებლები, უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი, 

თავისუფალი მიმწოდებელი, საჯარო მომსახურების სახით ელექტროენერგიის 

მიმწოდებელი, ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი და ექსპორტიორები. 

ამასთან, „ბაზრის წესების“ მე-13 მუხლს დაემატა ახალი 101 პუნქტი, რომლითაც 

განისაზღვრა, რომ ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისგან სტანდარტული 

პირობებით საბალანსო ელექტროენერგიას განაწილების ლიცენზიატი შეისყიდის  

მხოლოდ გამანაწილებელ ქსელში დანაკარგების დაფარვის მიზნით.

ვინაიდან, „ბაზრის წესების“ ახლებური რედაქცია ითვალისწინებს საბალანსო 

ელექტროენერგიის შემსყიდველი მხარეების ცვლილებას, საჭიროა, შესატყვისი ცვლილება 

განხორციელდეს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ 

„საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული 

პირობებშიც“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 168-ე მუხლების, ბაზრის წესების მე-13 მუხლისა 

და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე, 

კომისიამ 

გადაწყვიტა:

1. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 გადაწყვეტილების პირველი 

პუნქტით დამტკიცებული „საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების:

 ა) 3.21. პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3.22. პუნქტი:

„3.22. განაწილების ლიცენზიატი გამანაწილებელ ქსელში დანაკარგების 

დაფარვის მიზნით ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისგან 



სტანდარტული პირობებით შეისყიდის საანგარიშო პერიოდში „ბაზრის 

წესების“ 23-ე მუხლის 32 პუნქტის საფუძველზე განსაზღვრულ 

გამანაწილებელ ქსელში დანაკარგების შესაბამისი შესასყიდი 

ელექტროენერგიის რაოდენობას.“.

ბ)  მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტის 4.1.1. და 4.1.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:

„4.1.1. იგი წარმოადგენს პირდაპირ მომხმარებელს, უნივერსალური 

მომსახურების მიმწოდებელს, თავისუფალ მიმწოდებელს, საჯარო 

მომსახურების სახით ელექტროენერგიის მიმწოდებელს, ბოლო 

ალტერნატივის მიმწოდებელს, ექსპორტიორს, ელექტროენერგიის 

მწარმოებელს (ელექტროენერგიით საერთო სასადგურო დანახარჯისთვის 

ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში), დისპეტჩერიზაციის 

ლიცენზიატს (ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ტრანზიტის 

უზრუნველყოფისათვის დანაკარგებისა და გადამცემ ქსელში 

დანაკარგების დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში) 

და განაწილების ლიცენზიატს (გამანაწილებელ ქსელში დანაკარგების 

დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში);

4.1.2. საანგარიშო პერიოდში მიწოდების პუნქტებში მიღებული აქვს 

საბალანსო ელექტროენერგია საცალო მომხმარებლებისთვის მიწოდების, 

პირდაპირი მოხმარების, ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მწარმოებლის 

შემთხვევაში - საერთო სასადგურო დანახარჯის უზრუნველსაყოფად, 

ექსპორტის, ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ტრანზიტის 

უზრუნველყოფისათვის დანაკრაგებისა და გადამცემ და გამანაწილებელ 

ქსელებში  დანაკარგების დაფარვის მიზნებისათვის.“.

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 ფანგანი

კომისიის წევრი

გიორგი ფრუიძე

კომისიის წევრი
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