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ნავთობი და გაზი 

სამეგრელოში ნავთობისა და გაზის საბადოების არსებობის მაღალი 

პოტენციალია 

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო სამეგრელოში,ხობის რაიონის სოფელ 

ჭალადიდში წელს სეისმური კვლევების დაიწყებას გეგმავს. 

როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ჭალადიდში ნავთობისა და გაზის მოპოვების მაღალი 

პოტენციალია. კვლევების პარალელურად დაიწყება ჭაბურღილის ბურღვაც. 

„ეს ისეთი ადგილია, რომელიც ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს დაზვერეს, ნახეს იქ 

საკმაოდ მაღალი პოტენციალი. შემდეგ კი უკვე აღმოსავლეთ საქართველოსკენ 

გადმოერთო ყურადღება. სავარაუდოდ, იქ შერეული საბადოა და ნავთობთან ერთად, 

გაზიც არის. 

ვნახოთ რას გვაჩვენებს სეისმური კვლევა, რომელიც ზაფხულშია დაგეგმილი. 

პარალელურად ერთი ჭაბურღილიც გაიბურღება“ – აცხადებს „ბიზნესპარტნიორთან“ 

ნავთობისა და გაზის სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ტატიშვილი. 

წყარო:   https://cutt.ly/29Io7HO  

 

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებისათვის გამოყენებული გაზის 

მოცულობა 19.8%-ით გაიზარდა 

სემეკის ინფორმაციით, ნოემბერში საქართველოში ბუნებრივი გაზის წარმოებამ 1 მლნ კბ/მ 

შეადგინა,რაც 16.7%-ით ნაკლებია წინა წლის იმავე პერიოდზე (1.2მლნ კბ/მ). 

ამ პერიოდში გაზის იმპორტი  9.3%-ით გაიზარდა და 342,4 მლნ კბ/მ შეადგინა (2021 ნოემ – 

313.4მლნ კბ/მ). 

აქედან ელექტროენერგიის წარმოებისათვის 110.1 მლნ კბ/მ დაიხარჯა. აღნიშნული 

მაჩვენებელი 19.8%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის თვეზე (2021ნოემ- 91.9მლნ კბ/მ). 

წყარო:  gbc.ge  -  https://cutt.ly/F9Ipyhb  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

თურქეთი უკრაინას მცურავ ელექტროსადგურებს მიაწვდის 

თურქულმა კომპანია Karpowership-მა, უკრაინის ენერგეტიკულ კომპანიასთან (ECU) 500 

მეგავატი სიმძლავრის მცურავი ელექტროსადგურების მიწოდების შესახებ მემორანდუმს 

მოაწერა ხელი. 

თურქული კომპანიის ცნობით, ელექტროსადგურების მეშვეობით, უკრაინაში 1 მილიონი 

ოჯახი ელექტროენერგიას მიიღებს. 



 

3 

 

მცურავი ელექტროსადგურების განთავსება მოლდოვისა და რუმინეთის პორტებშია 

შესაძლებელი. შესაბამისად, უკრაინული ქსელები ელექტროენერგიას ამ ქვეყნების 

გავლით მიიღებენ. 

უკრაინული და თურქული კომპანიები ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს რუმინეთისა და 

მოლდოვის ხელისუფლებასთან გეგმავენ. 

ECU-ს გენერალურმა დირექტორმა ვიტალი ბუტენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის 

ენერგეტიკულ სისტემაზე რუსეთის შეიარაღებული ძალების 12 მასიური თავდასხმა 

განხორციელდა. 

მისი თქმით, საომარი მოქმედებების პირობებში ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობა 

წარმოების სიმძლავრეების აღსადგენად შეუძლებელია. 

რუსეთი უკრაინის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას 10 ოქტომბრიდან უტევს, ხოლო 

მიმდინარე წლის იანვრიდან უკრაინის ყველა რეგიონში ელექტროენერგიის მოხმარებაზე 

შეზღუდვები დაწესდა. 

Ukrenergo-ს ინფორმაციით, დღემდე უკრაინაში ელექტროენერგიის იმპორტი მხოლოდ 

სლოვაკეთიდან ხორციელდება. 

წყარო:   https://cutt.ly/r9IphZT  

 

სემეკი ელექტროენერგიის ბაზრის სიმულაციური ვაჭრობის მონაწილეებს 

აფრთხილებს 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის (სემეკ) გადაწყვეტილებით, ელექტროენერგიის ბაზარზე სიმულაციური 

ვაჭრობისას კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, ბაზრის მონაწილეები ინდივიდუალურად დაჯარიმდებიან. აღნიშნული 

გადაწყვეტილება სემეკმა საჯარო სხდომაზე  სემეკის აპარატის, საქართველოს 

ენერგეტიკული ბირჟის, ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურების 

ბაზრის ოპერატორის ანგარიშების მოსმენის საფუძველზე მიიღო. 

კომისიის გადაწყვეტილებით, ბაზრის ოპერატორებს 14 თებერვლამდე 6-12 თებერვლის 

სიმულაციური ვაჭრობის მონაცემების სემეკში წარდგენა დაევალათ, გარდა ამისა, 7 

თებერვლამდე განესაზღვრა ვადა ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორს 

მასთან რეგისტრირებული პირდაპირი ხელშეკრულებების კომისიისთვის 

მისაწოდებლად. 

ელექტროენერგეტიკული კომპანიებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებას წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის, ელექტროენერგიის 

საბალანსო და დამხმარე მომსახურების ბაზრის ოპერატორის მიერ ორგანიზებულ 

სიმულაციურ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღება. კერძოდ, ბაზრის მონაწილემ 

სავაჭრო/სატენდერო განაცხადები უნდა განათავსოს ელექტროენერგიის 

წარმოების/მოხმარების რეალური გეგმების შესაბამისად, ამასთანავე დაგეგმვა უნდა 

განახორციელოს სიმულაციაში ნავაჭრი და დადასტურებული ნომინაციის 

გათვალისწინებით, კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით. 

წყარო:   https://cutt.ly/r9IpzEL  
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განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

ენერგოკომპანიებს ძველი მრიცხველების “ჭკვიანი მრიცხველებით” 

ჩანაცვლება დაევალებათ 

სემეკის გადაწყვეტილებით, 2021 წლის ოქტომბრამდე აშენებულ და ექსპლუატაციაში 

შესულ შენობებში ძველი მრიცხველები ახალი, ჭკვიანი მრიცხველებით უნდა 

ჩანაცვლდეს. 

ეს ვალდებულება ენერგოკომპანიებს ექნებათ. როგორც სემეკის თავმჯდომარემ, დავით 

ნარმანიამ გადაცემაში “ბიზნესი რუსთავი 2”-ზე განმარტა, ცვლილება მომდევნო 

რამდენიმე წლის განმავლობაში განხორციელდება. 

“ჭკვიანი მრიცხველი ეს არის ელექტრონული მრიცხველი. თბილისში ამ პერიოდამდე 5 

000 -ზე მეტი ასეთი საყოფაცხოვრებო მრიცხველია დაყენებული. ამის ნახევარზე მეტი კი 

კომერციულ ობიექტებშია დამონტაჟებული. სმარტ მრიცხველები ძალიან კარგ 

შესაძლებლობებს იძლევა, როგორც ენერგოკომპანიისთვის, ასევე მომხმარებლისთვის. 

მომხმარებელს შეუძლია, ელექტრონულად შევიდეს თავისი აბონენტის ნომერზე და 

შეამოწმოს დღეის მდგომარეობით რა მოცულობის ელექტროენერგია აქვს მოხმარებული. 

გარკვეული ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება ენერგოკომპანიის 

სარგებელს, მათი თანამშრომლები ყოველი თვის ბოლოს ჩამოივლიდნენ, ამ მონაცემებს 

ხელით იწერდნენ, ზოგ შემთხვევაში იყო შეცდომებიც და ამის თავიდან კორექტირება 

ხდებოდა საჭირო. ჭკვიანი მრიცხველები ამ ყველაფერს ავტომატურად აკეთებს. 

ავტომატურად მოაქვს მოხმარების შესახებ მონაცემები, ამუშავებს, ახდენს დარიცხვას და 

SMS-ის გაგზავნას. 

ჩვენ ახლა ენერგოკომპანიებს მოვთხოვეთ და მათთან ერთად შევითანხმებთ მომდევნო 

რამდენიმე წლის სამოქმედო გეგმას, როდესაც მათ უნდა გამოცვალონ მოძველებული 

მრიცხველები და ეტაპობრივად უნდა დაყენდეს ჭკვიანი მრიცხველები”,- აღნიშნა 

ნარმანიამ. 

ცნობისთვის, 2021 წლის 1-ელი ოქტომბრიდან ექსპლუატაციაში შესული ახალი 

კორპუსები ელექტროენერგიის ჭკვიანი მრიცხველებით აღიჭურვა. 

წყარო:   https://cutt.ly/u9IpvDb 

 

რუმინეთი და ბულგარეთი შავ ზღვაში „ენერგეტიკული კუნძულის“ 

აშენებას გეგმავენ 

რუმინეთი და ბულგარეთი შავ ზღვაში „ენერგეტიკული კუნძულის“ აშენებას გეგმავენ. 

ხელოვნური კუნძულის მეშვეობით, აღნიშნული ქვეყნები ქარის ოფშორული 

პოტენციალის ათვისებასა და ქსელში ინტეგრაციას შეძლებენ. 

წინასწარი კვლევების მიხედვით, ოფშორული ქარის ელექტროსადგურის პოტენციური 

დადგმული სიმძლავრე 3 გიგავატი იქნება, ხოლო სავარაუდო წლიური გამომუშავება 9.8 

ტერავატ/საათს მიაღწევს. 

ელექტროსადგურის პროექტი 22 000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის. მშენებლობას 

საშუალოდ 7 წელი დასჭირდება, შესაბამისად, ევროპაში ვარაუდობენ, რომ 
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ელექტროსადგურის ქსელში ინტეგრაცია 2030 წლისთვის შესაძლებელი იქნება. პროექტის 

ჯამური ინვესტიცია 8.4 მილიარდი ევროა. 

„ენერგეტიკული კუნძული“ ხელს შეუწყობს რუმინეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპის დეკარბონიზაციას. 

აღსანიშნავია, რომ ახალი სადგურის მიერ გამომუშავებული სიმძალვრე მნიშვნელოვანი 

იქნება შავი ზღვის სხვა ქვეყნებთან, კერძოდ საქართველოსა და თურქეთთან, ასევე 

აზერბაიჯანთან ურთიერთთანამშრომლობის ჭრილში – განსაკუთრებით კი ახლა, როცა 

შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განხორციელებას რუმინეთი, საქართველო, 

აზერბაიჯანი და უნგრეთი ერთობლივად გეგმავენ. 

წყარო: GREDA  -  https://cutt.ly/Y9IpQVp 

  

კლიმატის ცვლილება 

ანტარქტიდას თბილისზე ორჯერ დიდი აისბერგი მოწყდა 

კვლევითი სადგურის სიახლოვეს, ანტარქტიდის ყინულის საფარს ლონდონზე დიდი 

ზომის აისბერგი მოსწყდა; ბოლო ორ წელიწადში, ეს მეორე ასეთი შემთხვევაა. 

ბრიტანეთის ანტარქტიკის კვლევის პროგრამაში (BAS) აცხადებენ, რომ ახალი აისბერგის 

წარმოქმნა ბუნებრივი პროცესია და არ არის დაკავშირებული კლიმატის ცვლილებასთან, 

რომელიც არქტიკასა და ანტარქტიკის ნაწილში ზღვის ყინულის დნობას აჩქარებს. 

1550 კვადრატული კილომეტრის ფართობის აისბერგი 150 მეტრის სისქის ბრანტის 

შელფურ მყინვარს მოსწყდა; მასიური ნაპრალები ამ მყინვარში მეცნიერებმა პირველად 

ათი წლის წინ შენიშნეს. 

დაახლოებით ერთი წლის წინ, ამავე მყინვარს 1270 კვადრატული კილომეტრის ფართობის 

აისბერგი მოსწყდა. 

„აისბერგის მოწყვეტა მოსალოდნელი იყო და ნაწილობრივ, ეს ბრანტის შელფური 

მყინვარის ბუნებრივი ქცევაა. კლიმატის ცვლილებასთან კავშირში არაა“, — ამბობს 

გლაციოლოგი დომინიკ ჰოჯსონი. 

ბრიტანეთის კვლევითი სადგური ჰალი VI მოტივტივე შელფური მყინვარის 

მდგომარეობას ყოველდღიურად აკვირდება. მყინვარზე გაჩენილი ნაპრალების გამო, 2016-

2017 წლებში სადგური უფრო შიგნით, უსაფრთხო ადგილას გადაიტანეს. 

წყარო:  #1tvმეცნიერება  -  https://cutt.ly/Y9IpTIz 

 

გერმანიაში, ქვანახშირის მაღაროს გაფართოების გამო, ეკოაქტივისებსა და 

სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა 

გერმანიაში სამართალდამცველებსა და ეკოაქტივისტებს შორის შეტაკება მოხდა. ქვეყნის 

დასავლეთ ნაწილში ქვანახშირის მაღაროს გაფართოების მიზნით სამუშაოები უნდა 

დაწყებულიყო. თუმცა ეკოაქტივისტებმა ტერიტორია დაიკავეს და იქიდან წასვლას არ 

აპირებდნენ. აქციაში ცნობილი შვედი აქტივისტი, გრეტა ტუნბერგიც მონაწილეობდა. 
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გერმანიის პოლიციამ ტერიტორიის გასუფთავების ოპერაცია რამდენიმე დღის წინ 

დაიწყო, თუმცა აქტივისტების მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა, რასაც რამდენიმე 

შეტაკება მოჰყვა. როგორც ეკოაქტივისტები აცხადებენ, ქვანახშირის მაღაროს არსებობა 

გერმანიის ბრძოლას სათბური აირების ემისიის შემცირებასთან დაკავშირებით, კიდევ 

უფრო გაართულებს. 

წყარო:  https://cutt.ly/X9IpINA  

 

 

პუბლიკაციები 
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