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ნავთობი და გაზი 

საქარიას საბადო გაზგამანაწილებელს დაუკავშირდა - ტერმინალი 20 

აპრილიდან ამუშავდება 

თურქეთის სახელმწიფო მილსადენის კომპანია TPAO-მ შავი ზღვის გაზის საბადო 

სახმელეთო გამანაწილებელ ტერმინალს დაუკავშირა. ამის შესახებ განცხადება კომპანიამ 

Twitter-ის ოფიციალურ გვერდზე გაავრცელა. 

მასში ნათქვამია, რომ „სახმელეთო ტერმინალთან საქარიას გაზის საბადოს 

დამაკავშირებელი მილების დამონტაჟება წარმატებით დასრულდა.“ აღნიშნული 

სამუშაოები გამიზნული იყო ეროვნულ გამანაწილებელ სისტემაში გაზის გადასატუმბად, 

რაც 20 აპრილიდან უნდა დაიწყოს. 

20 აპრილს ზონგულდაკის პროვინცია ფილოსის გადამამუშავებელ ქარხანაში საქარიას 

გაზის პირველი გადატუმბვის ცერემონიის გამართვა 29 მარტს თავად თურქეთის 

პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა დააანონსა. 

მთავრობის მონაცემებით, შავი ზღვის შელფზე გაზის საბადოების მარაგი, დაახლოებით, 

540 მილიარდ კუბურ მეტრს შეადგენს. მათგან ყველაზე დიდი საქარიას საბადოა, რომლის 

მოცულობაც 400 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტია. საწყის ეტაპზე ამ საბადოზე დღეში, 

დაახლოებით, 10 მილიონი, ანუ წელიწადში 3,4 მილიარდიდან 4 მილიარდამდე კუბური 

მეტრი გაზის წარმოება იგეგმება. 

2028 წლისთვის დღიური წარმოების მოცულობა 40 მილიონ კუბურ მეტრამდე უნდა 

გაიზარდოს, რაც წელიწადში 15 მილიარდ კუბურ მეტრს შეადგენს. 

წყარო:  bpn.ge -  https://cutt.ly/L7v12pb  

 

ყაზახეთი გარკვეული სახეობების ნავთობპროდუქტების ექსპორტს 21 

თვით აკრძალავს 

ყაზახეთის ხელისუფლება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის გარეთ მყოფი ქვეყნის 

ტერიტორიიდან ნავთობპროდუქტების გარკვეული სახეობების ექსპორტზე აკრძალვას 

აწესებს. 

ყაზახეთის ენერგეტიკის მინისტრის ბრძანების თანახმად, აკრძალვა ძალაში იქნება 

მიმდინარე წლის 8 აპრილიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე. 

აკრძალული ან შეზღუდული ექსპორტისთვის ნავთობპროდუქტების სიაში შედის: 

- მსუბუქი დისტილატები (ბენზინი); 

- თვითმფრინავის საწვავი; 

- დიზელის საწვავი; 

- გაზის ზეთები (იაფფასიანი დიზელის საწვავის ერთ-ერთი სახეობა); 

- ნავთობის ბიტუმი. 

ამის შესახებ გამოცემა Asiaplus წერს. 
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ასეთი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზები ყაზახეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკის 

სამინისტროს შეტყობინებაში მითითებული არ არის. 

მიმდინარე წლის თებერვლის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყაზახეთის 

მთავრობამ დააწესა ოთხ თვიანი აკრძალვა ყველაზე პოპულარული ტიპის 

ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტის ყველა მეთოდით ექსპორტზე. 

შემდეგ ითქვა, ბენზინის, დიზელის საწვავისა და ნავთობპროდუქტების გარკვეული 

სახეობების ექსპორტის აკრძალვის შესახებ - გარდა საპოხი ზეთების, თხევადი საწვავის, 

საავიაციო საწვავის კვლევითი სამუშაოებისთვის, აგრეთვე ავტომობილის მწარმოებლის 

მიერ მოწოდებული გაზის ავზებში ექსპორტზე.  

მანამდე, მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს, ყაზახეთის ხელისუფლებამ აღნიშნული 

პროდუქციის საავტომობილო გზით ექსპორტის აკრძალვა ექვსი თვით გაახანგრძლივა. ეს 

დაკავშირებული იყო შიდა ბაზრის საწვავ-საპოხი მასალებით უზრუნველყოფის 

საკითხებთან. 

ასეთი ნავთობპროდუქტების საავტომობილო გზით ექსპორტის პირველადი აკრძალვა 

გასული წლის 12 ივლისს დაწესდა. 

წყარო:  bfm.ge -  https://cutt.ly/s7v18Hp  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

მზის ელექტროსადგურების მშენებელი კომპანიებისთვის ქსელთან 

მიერთების ახალი საფასური მიუღებელია 

მზის ელექტროსადგურის მშენებელი კომპანიებისთვის სემეკის მიერ დადგენილი 

ქსელთან დაერთების ახალი საფასური მიუღებელია. 

როგორც „ჰელიოს ენეჯის“ დამფუძნებელმა „ბიზნესპარტნიორს“ განუცხადა, ახალი 

წესებით, 5 მგვტ სიმძლავრის ელექტროსადგურის ქსელთან მიერთება 1.5 მლნ ლარი 

ჯდება, რაც ძალიან მაღალი ხარჯია. 

„ახალი წესები ადგენს 15 მეგავატამდე სიმძლავრის ელექტროსადგურების ქსელთან 

მიერთების წესებს. განვმარტოთ, თუ რატომ იქნა ეს წესები მიღებული. ცვლილებებამდე, 

რიგ შემთხვევაში უსამართლო იყო ის ღირებულება, რასაც „ენერგო პრო“ ან „თელასი“ 

სთავაზობდა ელექტრო სადგურებს ქსელთან დაერთებისთვის. ახლა დადგინდა ერთიანი 

ტარიფი, რომლითაც როგორც ვიცი, ჰესები კმაყოფილები არიან, თუმცა უკმყოფილოები 

ვართ მზის ელექტროსადგურების მშენებელი კომპანიები. ვინაიდან, ერთი მეგავატის 

დაერთება განისაზღვრა 300 ათასი ლარის ოდენობით. 5 მგვტ სიმძლავრის 

ელექტროსადგურის ქსელთან მიერთება 1.5 მლნ ლარი ჯდება, მაშინ როდესაც 

ფაქტობრივი დანახარჯი შეიძლება 50 ათასი ლარიც კი არ იყოს. ეს 1.5 მლნ ლარი ჩვენი 

კაპილატური დანახარჯების დაახლოებით, 20%-ს შეადგენს. არც ერთ ქვეყანაში ქსელზე 

მიერთება პროექტში ამხელა ღირებულებას არ იკავებს. მაგალითისთვის რომ გითხრათ, 

მზის ელექტროსადგურის დამონტაჟება შეიძლება ქვესადგურის გვერდით იყოს 

შესაძლებელი და მიერთება არ წარმოადგენდეს რაიმე ტექნიუკურ არ ფინანსურ 
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სირთულეს, მაგრამ მაინც გვიწევს ასეთი დიდი თანხის გადახდა.“ -განმარტავს თორნიკე 

დარჯანია. 

მისივე თქმით, მზის ელექტროსადგურების მშენებელი კომპანიები საკითხთან 

დაკავშირებით სემეკთან კონსულტაციებს გეგმავენ. 

„ვაპირებთ მარეგულირებელთან კონსულტაციებს. გვინდა, რომ შემუშავდეს მზის 

ელექტროსადგურებსითვისაც მისაღები ფორმატი. მაგალითად, ქსელზე დაერთების 

საფასური ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით განისაზღვროს,“-განმარტა თორნიკე 

დარჯანიამ. 

შეგახსენებთ, რომ სემეკმა 15 მეგავატამდე ელექტროსადგურებისთვის ქსელთან 

მიერთების წესი თებერვალში დაამტკიცა. მარეგულირებელში განმარტავენ, რომ ახალი 

რეგულაცია უზრუნველყოფს არადისკრიმინაციულ მიდგომას ინვესტორების მიმართ და 

მათ აძლევთ შესაძლებლობას წინასწარ განსაზღვრონ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 

ხარჯები და ვადები. 

წყარო: “ბიზნესპარტნიორი”  -  https://cutt.ly/z7v15pk  

 

ელექტროენერგიაზე საყოფაცხოვრებო ტარიფების სიიაფით საქართველო 

ევროპაში მეოთხეა 

საქართველოში დღეს არსებული სამომხმარებლო ტარიფები ელექტროენერგიაზე ევროპის 

კონტინენტზე ერთ–ერთი ყველაზე დაბალია და ამ მაჩვენებლით მხოლოდ აზერბაიჯანს, 

უკრაინას და რუსეთს ჩამოვრჩებით. საქართველოს შემდეგ კი კოსოვოა, რომელიც ევროპის 

ყველაზე დაბალი სამომხმარებლო ტარიფების მქონე ქვეყნების ხუთეულს კრავს. 

კერძოდ, ნავთობისა და გაზის მსხვილ ექსპორტიორ აზერბაიჯანში ელენერგიის 

სამომხმარებლო ტარიფი, ლარში გადაანგარიშებით, 16,667 თეთრს შეადგენს; მძლავრი 

ატომური ელექტროსადგურების მქონე უკრაინაში კი ეს მაჩვენებელი 19,483 თეთრია; 

ნახშირწყალბადებით მდიდარ რუსეთში, რომელსაც ატომური, თბო და 

ჰიდროელექტროსადგურების დიდი არსენალი გააჩნია, სამომხმარებლო ტარიფი 19,483 

თეთრს შეადგენს კილოვატ/საათზე. დღეს საქართველოში მოქმედი სამომხმარებლო 

ტარიფი კი 22,344 თეთრს შეადგენს. კოსოვოში საქართველოზე ოდნავ ძვირი ღირს 

ელენერგია – 22,904 თეთრი. 

შესასყიდი ელექტროენერგიის ფასის კალათა საქართველოში აუქციონზე ყალიბდება. 

თუმცა, ამ ბაზარზე გარკვეულ გავლენას ისიც ახდენს, რომ ქვეყანას ენერგეტიკული 

ზამთრის პერიოდში, ადგილზე გენერირებულთან შედარებით ორჯერ და მეტად ძვირად 

უწევს ენერგიის შესყიდვა მეზობელი ქვეყნებიდან. 

რაც შეეხება ადგილობრივი გენერაციის წყაროებიდან მიწოდებული ელექტროენერგიის 

ფასებს, ყველაზე დაბალი ჰიდროელექტროსადგურებზე გამომუშავებული ელენერგიის 

ფასია. გარდაბნის თბოსადგურებზე გამომუშავებული ენერგიის თვითღირებულებას კი 

საწვავის, კერძოდ, ბუნებრივი გაზის იმპორტი ზრდის, რომელიც სადგურების 

მუშაობისთვის აუცილებელია. 

ელექტროენერგიის ტარიფი განაწილების ხარჯებსაც შეიცავს, რაც გულისხმობს ენერგიის 

გადაცემას მიმწოდებლებიდან თითოეულ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლამდე. 



 

5 

 

რაც შეეხება მზისა და ქარის სადგურებზე გამომუშავებულ ელენერგიას, ეს რესურსი ჯერ 

საქართველოში იმდენად მცირეა, რომ მნიშვნელოვან გავლენას ტარიფის ჩამოყალიბებაზე 

ვერ ახდენს.  

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/I7v0w9X  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

„მზის ელექტროპანელებს ალგეთის წყალსაცავზე განვათავსებთ“ - „Georgian 

Dynamic Power“ 

"კომპანია Georgian Dynamic Power მიმდინარე წელს საქართველოში საპილოტე პროექტს 

ჩაატარებს, რომლის ფარგლებშიც წყლის ზედაპირზე მზის ელექტროპანელებს 

განათავსებს," - ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ნატა ჯაოშვილმა 

გადაცემა „ქალების ნარატივში“ სტუმრობისას ისაუბრა. 

„ჩვენ აქტიურ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ამერიკელ ინვესტორებთან და ფრანგ 

მწარმოებლებთან, აპრილის ბოლოს ველოდებით ერთ-ერთი მსხვილი ამერიკული 

ფინანსური ორგანიზაციის წარმომადგენლის ჩამოსვლას საქართველოში, 

მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ კი განვახორციელებთ ჩვენს პროექტს, რომლის 

ფარგლებშიც ვაპირებთ ამიერკავკასიაში შემოვიტანოთ ინოვაციური საპილოტე პროექტი 

და წყლის ზედაპირზე მზის ელექტროპანელები განვათავსოთ. უკვე შერჩეულია წყლის 

ზედაპირი, ავირჩიეთ ალგეთის წყალსაცავი, პროექტის ჩატარების ზუსტი თარიღი 

უცნობია, მაგრამ, აქტიურად ვემზადებით, რათა ძალიან მალე შევუდგეთ სამშენებლო 

სამუშაოებს“, - განმარტა ნატა ჯაოშვილმა. 

გარდა ამისა, დამფუძნებლის თქმით, კომპანიის მთავარი მიზანია, ქვეყნისთვის რაც 

შეიძლება მეტ სტრატეგიულ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა. 

„ჩვენი მთავარი მიზანია საქართველოში რაც შეიძლება მეტი ქვესადგურისა და 

ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია მოვახდინოთ. ამასთან, გვსურს ვიზრუნოთ 

საქართველოში მწვანე ენერგიის განვითარებაზე, სწორედ ამიტომ, ძალიან ბევრ პროექტში 

მივიღებთ მონაწილეობას“, - დასძინა მან. 

ცნობისთვის, Georgian Dynamic Power 2018 წელს დაარსდა, კოვიდის გამო, კომპანიამ 

აქტიურად მუშაობა 2021 წლიდან დაიწყო. აღსანიშნია ისიც, რომ Georgian Dynamic Power-

მა 2022 წელს „ცემი 2“-ის პროექტში მიიღო მონაწილეობა, რომლის ფარგლებშიც 

კომპანიამ, ბაკურიანის სნოუბორდისა და სათხილამურო ოლიმპიადის სრული 

ელექტრომომარაგება უზრუნველყო. 

წყარო:  bm.ge - https://cutt.ly/o7v0tDJ   

 

“ჭკვიანი“ მინა შეამცირებს ენერგიის მოხმარებას 70%-მდე 

სპეციალური თერმოქრომული და ელექტროქრომული მინები 70%-მდე ამცირებენ 

ენერგიის მოხმარებას, აცხადებენ გერმანელი მკვლევარები Fraunhofer Institutes FEP 

დრეზდენიდან და ISC Würzburg-ის დეველოპერები შვედურ კომპანია ChromoGenics-თან 

ერთად. 
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შუშის საფარი იქმნება უზარმაზარი რულონების გადახვევით. შუშის სუბსტრატი 

თავისთავად ძალიან თხელია და მისი ერთმანეთის მიმდებარე ელექტროქრომული და 

თერმოქრომული ფირები მხოლოდ 100 მკმ სისქისაა, რაც შესაძლებელს ხდის მზის შუქის 

მიმართ რეზისტენტული მინის შექმნას. 

ფანჯრების საცდელი ვერსია გამოიყენება ათენის საავადმყოფოში საბერძნეთში და 

საოფისე შენობაში უფსალაში, შვედეთი, როგორც Switch2Save პროექტის ნაწილი. „ჩვენ 

მივიღეთ 5 მილიონ ევროზე მეტი გრანტი, ჩვენი დიდი პერსპექტივა და მიზანია ათენში 

ენერგიის მოხმარება დაახლოებით 70%-ით შევამციროთ და არა მხოლოდ ათენში, არამედ 

მთელ ევროპაში“, - თქვა ჯონ ფალტაიხმა, რომელიც ხელმძღვანელობს პროექტს. 

შუშის მთავარი უპირატესობა არის მისი ავტომატური რეაგირება ტემპერატურის 

ცვლილებებზე, რაც მინიმუმამდე ამცირებს კონდიციონერის და ზოგადად ენერგიის 

გამოყენებას. ასეთი ფანჯრების მოქმედების მექანიზმი მდგომარეობს მათ უშუალო 

რეაქციაში, ანუ, როდესაც ზაფხულში ცხელა, ოფისების მინის ფასადები ძალიან სწრაფად 

თბება, ფანჯრები კი, თავის მხრივ, დაუყოვნებლივ რეაგირებენ და ბლოკავს მზის შუქს. 

რაც უფრო მეტად ანათებს მზე, მით უფრო მუქია მინა. 

წყარო:  building-tech.org  -    https://cutt.ly/v7v0aAA  

 

კლიმატის ცვლილება 

ქვეყნის მწვანე და მდგრადი განვითარების, სოფლის მეურნეობის, 

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარებისთვის მსოფლიო ბანკთან 

შეთანხმებები გაფორმდა 

ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა 

სამხრეთ კავკასიაში, სებასტიან მოლინეუსმა, ხელი მოაწერეს რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების საერთაშორისო ბანკსა და საქართველოს შორის სასესხო შეთანხმებებს, 

რომელთა მიზანია საქართველოს მწვანე და მდგრადი განვითარების, მდგრადი სოფლის 

მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. ინფორმაციას 

ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. 

მათი ცნობით, საქართველოს მწვანე და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის პირველი 

ოპერაციის ფარგლებში, ქვეყნისთვის გამოყოფილი იქნება 46.2 მლნ ევროს ოდენობის 

ფინანსური რესურსი, რომელიც მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. პროგრამა მოიცავს 

კლიმატის ცვლილების კუთხით ვალდებულებებს (ტყის მდგრადი მართვა, სამრეწველო 

ემისიების მართვა, განახლებადი ენერგიების წარმოება), პირობითი ვალდებულებებისა და 

ფისკალური რისკების შერბილებას (სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური 

ზედამხედველობის პროცედურები და მმართველობის ფორმები), მიწაზე, წყალსა და 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას (ეროვნული სივრცითი მონაცემების 

ინფრასტრუქტურა, გადახდის სისტემები და გადახდის სერვისები). 

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი 

ითვალისწინებს 69,3 მლნ ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას. პროექტის 

ძირითადი მიზანია: კახეთში, შიდა და ქვემო ქართლში, მცხეთა-მთიანეთსა და 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში ირიგაციისა და დრენაჟის სერვისების და სასოფლო-სამეურნეო 
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წარმოების გაუმჯობესება; ეროვნული ირიგაციისა და მიწის მართვის ინსტიტუციური 

შესაძლებლობების გაძლიერება კლიმატისადმი მდგრადი დაგეგმვისთვის; პროექტი 

ითვალისწინებს ინვესტიციებს ირიგაციის სექტორში, მიწისა და სოფლის მეურნეობის 

მიმართულებებში, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას. 

წყარო:  bfm.ge - https://cutt.ly/F7v0gF1  

 

სათბურის გაზების ემისიები გასულ წელს "საგანგაშო" ტემპით გაიზარდა, 

აჩვენებს აშშ-ს მონაცემები  

Noaa-ს ანგარიში აჩვენებს ნახშირორჟანგის, მეთანისა და აზოტის ოქსიდის ატმოსფერულ 

დონეების სწრაფ ზრდას. 

რეკორდული ტემპერატურა, დამანგრეველი წყალდიდობები და ქარიშხლები იწვევს 

სიკვდილს და განადგურებას მთელს პლანეტაზე, მაგრამ ადამიანები ვერ ამცირებენ 

სათბურის გაზების გამოყოფას, რაც იწვევს კლიმატის საგანგებო მდგომარეობას, 

გვიჩვენებს აშშ-ს ახალი მონაცემები. 

ნახშირორჟანგის (CO2), მეთანისა და აზოტის ოქსიდის - სათბურის გაზების, რომლებიც 

გამოიყოფა ადამიანის საქმიანობით, და რომლებსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეაქვს გლობალურ გათბობაში - ატმოსფერული დონეების სწრაფად მატება გაგრძელდა 

2022 წლის განმავლობაში, ოკეანისა და ატმოსფეროს ეროვნული ადმინისტრაციის (Noaa) 

მონაცემების მიხედვით. 

ნახშირორჟანგის დონე მილიონზე ორ ნაწილაკად (ppm) იზრდება ზედიზედ მე-11 წელია: 

CO2-ის ყველაზე მაღალი მდგრადი მაჩვენებელი იზრდება 65 წლის წინ მონიტორინგის 

დაწყების შემდეგ. 2013 წლამდე მეცნიერებს არასოდეს დაუფიქსირებიათ სამი წლის 

განმავლობაში ასეთი მაღალი CO2-ის ზრდა. 

ატმოსფერული CO2 ახლა 50%-ით მეტია პრეინდუსტრიულ დონესთან შედარებით. 

2022 წელს მეთანის მატება მეოთხე უდიდესი იყო მას შემდეგ, რაც აღრიცხვა დაიწყო 1983 

წელს, 2021 და 2022 წლებში რეკორდული ზრდის შემდეგ და ახლა საშუალოდ შეადგენს 

1,912 ნაწილაკს მილიარდზე (ppb). მეთანი არის ძლიერი სათბურის გაზი, ნაკლებად 

გავრცელებული, ვიდრე CO2, მაგრამ რომელიც ათბობს დედამიწის ატმოსფეროს ბევრად 

უფრო სწრაფად და დღეს პასუხისმგებელია სითბოს დაახლოებით 25%-ზე, რომელიც 

შეკავებულია ყველა სათბურის გაზის მიერ. 

წყარო:  eceee.org -  https://cutt.ly/h7v0zzR  

 

 

პუბლიკაციები  

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 
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ღონისძიებები 

კონფერენცია - ენერგეტიკის მომავალი მრეწველობაში  

თარიღი: 09 – 11 მაისი, 2023 

ადგილი:Chalmers Conference, გოტენბურგი, შვედეთი 

თემატიკა:ენერგოეფექტური მრეწველობა ნულოვანი ან ნეგატიური ემისიებით 

https://www.eceee.org/events/calendar/event/energy-future-in-indsutry/ 

 

კონფერენცია - CO2 -ის ჩაჭერა, შენახვა და ხელახალი გამოყენება  2023 

თარიღი:: 16 – 17 მაისი, 2023 

ადგილი:  კოპენჰაგენი, დანია  

https://www.eceee.org/events/calendar/event/co2-capture-storage-reuse-2023/ 

 

ონლაინ ვებინარი - ენერგოეფექტურობის მრავალჯერადი ზემოქმედება: 

გარემოსდაცვითი ინდიკატორები  

თარიღი:: 1 ივნისი, 2023 

ორგანიზატორი: პროექტი MICAT  

https://www.eceee.org/events/calendar/event/the-multiple-impacts-of-energy-efficiency-

environmental-indicators/ 

 

მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია - განახლებადი ენერგია, რესურსები და მდგრადი 

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/ 


