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ნავთობი და გაზი 

ჩეხეთი რუსეთის ნაცვლად ნავთობის მიწოდების ახალ პარტნიორად 

ყაზახეთს განიხილავს 

ჩეხეთი, რუსული ნედლეულის ჩანაცვლების კონტექსტში, ყაზახეთიდან ნავთობის 

მიწოდებით დაინტერესებულია. ამის შესახებ დღეს, 24 აპრილს, ჩეხეთის პრემიერ-

მინისტრმა, პეტრ ფინალამ განაცხადა. 

„ყაზახეთი ნავთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმპორტიორია ჩეხეთში, ჩვენ გვჯერა, რომ 

თანამშრომლობის უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს, რადგან ჩვენ ვტოვებთ რუსულ 

ნავთობს“, - თქვა მან ასტანაში ოფიციალური ვიზიტის დროს. 

შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დაწყების შემდეგ, ჩეხეთმა გამოაცხადა, 

რომ აპირებს მთლიანად შეწყვიტოს ნავთობის მიწოდება რუსეთიდან. ამასთან, ასტანამ 

გამოთქვა მზადყოფნა დაეხმაროს ევროკავშირის ქვეყნებს ახალ პოლიტიკაში. 

მანამდე ყაზახეთის პრეზიდენტმა კასიმ-ჟომარტ ტოკაევმა გასცა ბრძანება რუსეთის 

გვერდის ავლით ექსპორტირებული ნავთობის მოცულობის გაზრდაზე. 

წყარო: bfm.ge  -  https://cutt.ly/J5FyLpY  

 

Enka-ს შვილობილი კომპანია გერმანიაში LNG-ის ტერმინალს ააშენებს - 

პროექტის ღირებულება მილიარდი ევროა 

Enka-ს შვილობილმა კომპანიამ გერმანიაში 1 მილიარდ ევროს ღირებულების კონტრაქტი 

გააფორმა. კომპანია გერმანიაში ტერმინალს ააშენებს. 

როგორც გამოცემა ABC.AZ წერს, კონტრაქტის თანახმად, Enka-ს შვილობილი კომპანია 

Entrade GmbH, Técnicas Reunidas-თან და FCC-თან ერთად LNG-ის რეგაზიფიკაციის 

ტერმინალს ააშენებს. 

1 მილიარდი ევროს ღირებულების კონტრაქტში Entrade-ის წილი 25% იქნება. 

5-თვიანი ფაზის შემდეგ, რომელშიც ჩატარდება წინასწარი მოსამზადებელი და საინჟინრო 

სამუშაოები, დაგეგმილია ძირითადი სამუშაოების გაგრძელება დამსაქმებლის მიერ 

საბოლოო საინვესტიციო გადაწყვეტილებით. 

წყარო: bfm.ge  -  https://cutt.ly/Z5FyCAP  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

ელექტროენერგიის წარმოების სიმძლავრის პირველ აუქციონში 24-მა 

კომპანიამ გაიმარჯვა  

„ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის აქტიურობა და ინტერესი, რაც კერძო სექტორის 

მხრიდან დაფიქსირდა განახლებადი წყაროებიდან ელექტროსადგურის მიერ 

ელექტროენერგიის წარმოების სიმძლავრის აუქციონში - კომისიამ ძალიან დეტალურად, 
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უმოკლეს ვადებში განიხილა წარმოდგენილი წინადადებები, შეარჩია ის განაცხადები, 

რომელთა შემოთავაზებული ტარიფი მოხვდა მედიანური ტარიფის ქვეშ და გამოავლინა 

აუქციონის გამარჯვებულები, ჯამში 24 კომპანია“ - ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის 

პირველმა მოადგილემ, რომეო მიქაუტაძემ აუქციონის შედეგების შეფასებისას განაცხადა. 

მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობა განიხილავს და მოიწონებს 

ინფორმაციას სიმძლავრის აუქციონში გამარჯვებული კომპანიების შესახებ, 

საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება დეტალური ინფორმაცია იმ ენერგეტიკული 

პროექტების შესახებ, რომელთა განხორციელებაც  მხარდაჭერის სქემის ფარგლებში 

გამოცხადებული პირველი აუქციონის შედეგების საფუძველზე მოხდება. 

განახლებადი წყაროებიდან ელექტროსადგურის მიერ ელექტროენერგიის წარმოების 

სიმძლავრის აუქციონი ეკონომიკის სამინისტრომ მიმდინარე წლის 10 თებერვალს 

გამოაცხადა. განაცხადების მიღება  2023 წლის 22 მარტს დაიწყო და 27 მარტის 18:00 

საათზე დასრულდა. სიმძლავრის აუქციონში წარმოდგენილი იქნა 78 განაცხადი 

დალუქული კონვერტების მეშვეობით. 

აუქციონის მიმართ დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან იყო ძალიან მაღალი, ვინაიდან 

პირველი აუქციონის გამოცხადებულ 300 მგვტ დადგმულ სიმძლავრეზე წარმოდგენილი 

იქნა 900 მგვტ სიმძლავრის განცხადებები. (300 მგვტ გადანაწილდა შემდეგი სახით: 150 

მგვტ. ჰიდროელექტროსადგურებისთვის (მოდინებაზე არსებული), 70-70 მეგავატი ქარის 

და მზის ელექტროსადგურებისთვის, ხოლო 10 მგვტ. კი სხვა განახლებად ენერგიაზე 

მომუშავე ელექტროსადგურებზე). 

აუქციონის კომისიამ, რომელშიც ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემის წარმომადგენლები შედიან, განიხილა და შეისწავლა 

დაინტერესებული პირების მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია, ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევები, მასალები და განაცხადები. კომისიამ დაადგინა მედიანური ტარიფი 

თითოეული ტიპის ელექტროსადგურისთვის (ჰიდრო, ქარი და მზე) და სიმძლავრის 

აუქციონის კომისიის მიერ შერჩეულ იქნა ის განაცხადები, რომელთა შემოთავაზებული 

ტარიფიც მოხვდა მედიანური ტარიფის ქვეშ და გამოაცხადა გამარჯვებული 

ელექტროსადგურები. 

„აუქციონის შედეგები ადასტურებს, რომ განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის 

წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემა ძალიან წარმატებით ხორციელდება,  რაც, 

საბოლოოდ,  ენერგოსექტორში 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიციის 

განხორციელების შესაძლებლობებს შექმნის“ - აღნიშნა მიქაუტაძემ. 

წყარო:   business-partner.ge  -  https://cutt.ly/v5Fy3GE  

 

სემეკთან არსებულ ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში ელექტროენერგეტიკის 

სექტორის რეგულირების სასწავლო კურსზე რეგისტრაცია გამოცხადდა 

სემეკთან არსებული ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი ახალ სასწავლო კურსს იწყებს 

თემაზე: „ელექტროენერგეტიკის რეგულირება საქართველოში“. სასწავლო კურსი 

განკუთვნილია სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც 
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დაინტერესებულნი არიან ელექტროენერგეტიკის, ენერგეტიკული პოლიტიკის, ახალი 

ენერგეტიკული ბაზრების, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხებით. 

კურსის ფარგლებში ტრენინგებს ჩაატარებენ საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის, საქართველოს ენერგეტიკული 

ბირჟის, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის წარმომადგენლები. 

კურსზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 11 მაისი, 18:00 საათი. 

დამატებითი ინფორმაცია განთავსებულია ბმულზე: 

https://entc.ge/ka/news/regulation_registration. 

წყარო:   bfm.ge  -  https://cutt.ly/U5Fy6k9  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

მსოფლიოში 400-ზე მეტი ატომური ელექტროსადგური მოქმედებს - სად 

მდებარეობს 5 უდიდესი აესი 

განახლებად ენერგიაზე გადასვლის პროცესმა და წარსულში მომხდარი კატასტროფების 

გამო საზოგადოების ნეგატიურმა განწყობებმა, თანდათან ბირთვული ენერგიის 

პოპულარობის კლება გამოიწვია. 1996 წლის პიკიდან მოყოლებული, როდესაც 

ელექტროენერგიის გამომუშავებაში წილი 17.5%-ს შეადგენდა, ბირთვული ენერგიის 

გამომუშავებამ დაღმასვლა დაიწყო და 2021 წლისთვის გლობალურ გენერაციაში წილი 

9.8%-მდე ჩამოვიდა. 

მიუხედავად ამისა, World Nuclear Report-ის მონაცემებით, 2023 წლის აპრილისთვის 

მსოფლიოში კვლავ ფუნქციონირებს 409 რეაქტორი, რაც 2011 წელთან შედარებით 28-ით 

ნაკლებია. 

მსოფლიო ბირთვული ინდუსტრიის სტატუსის 2022 წლის ანგარიშის თანახმად, ქვეყნებს 

შორის ყველაზე მეტი, 92 რეაქტორი აშშ-ში ფუნქციონირებს. შემდეგ მოდიან საფრანგეთი - 

56 აეს-ით, ჩინეთი - 55-ით, რუსეთი - 37-ით და სამხრეთ კორეა - 24. 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსა და აშშ-ს ენერგიის საინფორმაციო 

ადმინისტრაციის 2021 წლის მონაცემებით, ანალოგიურია რეიტინგი გამომუშავების 

კუთხითაც და პირველ ადგილზე აქაც შეერთებული შტატებია, სადაც 2021-ში 771,638 

გგვტ.სთ ელექტროენერგია გამომუშავდა, ეს კი, დაახლოებით, 20%-ია ქვეყანაში მთლიანი 

გენერაციის. შესაბამისად, შემდეგ მოდიან ჩინეთი (383,205 გგვტ.სთ), საფრანგეთი (363,394 

გგვტ.სთ), რუსეთი (208,443 გგვტ.სთ) და სამხრეთ კორეა (150,456). 

თუმცა ბირთვულ ენერგიას ელექტროენერგიის გამომუშავებაში ყველაზე დიდი წილი 

საფრანგეთში (69%), უკრაინაში (55%), სლოვაკეთში (52.3%), ბელგიაში (50.8%) და უნგრეთში 

(46.8%) აქვს… 

წყარო:  bpn.ge  - https://cutt.ly/R5FusDH  
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ესპანეთი გეგმავს უხელმძღვანელოს ევროპის მწვანე წყალბადის წინსვლას 

მზისა და ქარის სიმრავლით, ესპანეთი ითვლება „მწვანე“ წყალბადის წარმოების ევროპის 

მომავალ ლიდერად, რათა მძიმე მრეწველობა გარდაქმნას „სუფთა“ დარგად. მაგრამ 

ენერგეტიკის სექტორის ზოგიერთი ექსპერტი გამოთქვამს სიფრთხილეს დარგის 

გაძლიერების შესახებ, რომელიც მთლიანად იქნება დამოკიდებული ნულოვანი 

ნახშირბადის ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის მასიურ ზრდაზე. 

ეკოლოგიური გადასვლის მინისტრმა ტერეზა რიბერამ თვის დასაწყისში უმასპინძლა 

მსხვილ კონფერენციას განახლებადი ენერგიის გლობალური მოთამაშეებისთვის. იგი 

ყურადღებას ამახვილებდა ღონისძიებებზე „ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

გარანტირებისთვის“, რადგან ევროკავშირი ხელახლა ამახვილებს ყურადღებას შიდა 

ბლოკური მიწოდების ჯაჭვებზე მისი ენერგეტიკული საჭიროებისთვის. 

ესპანეთის მთავრობამ 2020 წელს გამოქვეყნა წყალბადის საგზაო რუკა, მაგრამ ამ 

სექტორმა ევროპაში უფრო დიდი მნიშვნელობა მიიღო რუსეთის უკრაინაში შეჭრის 

შემდეგ. რუსეთი არის ბუნებრივი აირის სიდიდით მეორე მწარმოებელი მსოფლიოში, 

რომელიც უზრუნველყოფს წყალბადის გლობალური წარმოების უმეტეს წილს. 

ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ დეკემბერში განაცხადა, რომ ესპანეთზე მოვა 

წყალბადის წარმოებისთვის გამოყოფილი განახლებადი ენერგიის სიმძლავრეების 

ნახევარი. 

მწვანე წყალბადი იქმნება, როდესაც განახლებადი ენერგიის წყაროები გამოიმუშავებენ 

ელექტრულ დენს, რომელიც გაივლის წყალში და გამოყოფს წყალბადისა და ჟანგბადის 

მოლეკულებს ელექტროლიზის გზით. ეს პროცესი არ წარმოქმნის პლანეტის დამათბობელ 

ნახშირორჟანგს, მაგრამ ამჟამად ამ გზით იქმნება წყალბადის გლობალური წარმოების 

მხოლოდ 0,1%-ზე ნაკლები, IEA-ს თანახმად. 

წყარო:  renewableenergyworld.com   -  https://cutt.ly/75FuhB4  

 

კლიმატის ცვლილება 

საჭიროა ნახშირბადის ტარიფის შემოღება - ADB 

მსოფლიოს მასშტაბით სათბური აირების ნულოვანი ემისიის მისაღწევად გადადგმულ 

ნაბიჯებს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის მოტანა შეუძლია. 

განვითარებადი აზიისთვის აღნიშნული სარგებელი კლიმატის ცვლილების შერბილებაზე 

გაწეულ ხარჯს ხუთჯერ აღემატება, - ნათქვამია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ახალ 

ანგარიშში. 

ანგარიშის თანახმად, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგების 

თავიდან აცილება და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება მიზანმიმართული 

რეფორმებით მიღწევადია. თუ მსოფლიო ერთად იმუშავებს პარიზის შეთანხმებით 

განსაზღვრული გლობალური დათბობის 2°C-ზე მეტად შესამცირებლად, რეგიონისთვის ეს 

ხარჯი წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 1%-ს შეადგენს. 

„კლიმატის პოლიტიკამ დანახარჯი რომ ამოიღოს, ეკონომიკურად ეფექტიანი მიდგომები 

გვჭირდება, როგორიცაა ნახშირბადის ტარიფის შემოღება,“ - განაცხადა ADB-ის მთავარმა 

ეკონომისტმა ალბერტ პარკმა, - „ანგარიში აჩვენებს, რომ პარიზის შეთანხმების მიზნების 
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მიღწევისთვის ნულოვან ემისიაზე ეფექტიანი გადასვლა ისეთ სარგებელს მოიტანს, რაც 

დანახარჯს ხუთჯერ აღემატება. მსოფლიომ ერთად უნდა იმუშაოს ჩვენი კლიმატის 

მიზნების მისაღწევად და შექმნას მდგრადი განვითარება და კეთილდღეობა, რომელიც 

ყველაზე თანაბრად განაწილდება.“ 

აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონი კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის წინა ხაზზეა. 

რეგიონზე მოდის ზღვის დონის აწევით გამოწვეული საფრთხის წინაშე მყოფი მსოფლიო 

მოსახლეობის 70%. ასევე რეგიონის კისერზეა 2019 წელს მსოფლიო სათბური აირების 

ემისიის თითქმის ნახევარი. 

აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკონომიკისა და განვითარების მიზნების მიღწევა და 

კატასტროფული კლიმატის რისკების თავიდან აცილება შეუძლებელი გახდება რეგიონის 

ზრდის სტრუქტურის ტრანსფორმაციის გარეშე, ნათქვამია ანგარიშში. 

აღნიშნული ტრანსფორმაცია მოითხოვს ნახშირისა და სხვა ნამარხი საწვავის განახლებადი 

ენერგიის წყაროებით სწრაფ ჩანაცვლებას, ენერგოეფექტიანობის გაზრდას და ტყეებისა და 

ნახშირბადის ჩამჭერი სხვა საშუალებების კონსერვაციას. შედეგად, გლობალური 

ნულოვანი ემისიის მიღწევას შეუძლია ჰაერის დაბინძურების შემცირების ხარჯზე 2030 

წლისათვის აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში 350 000 სიცოცხლის გადარჩენა და 2050 

წლისათვის ენერგოსექტორში დამატებით 1.5 მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნა. 

ანგარიშში ასევე ნათქვამია, რომ თუ 2100 წლისათვის გლობალური დათბობა 4°C-იან 

ზღვარზე შენარჩუნდება, კლიმატის ცვლილებისგან მიღებული ზიანი განვითარებადი 

აზიის მშპ-ს 24%-იან ზარალს მიაყენებს. 

ანგარიში ურჩევს პოლიტიკის გამტარებლებს ყურადღება სამი მიმართულებით 

გაამახვილონ: ნახშირბადის ტარიფი და სუბსიდიის რეფორმა ნამარხი საწვავისა და მიწის 

გამოყენებისთვის, რეგულაციები და წამახალისებელი საშუალებები ფინანსების მოძიებისა 

და უფრო სუფთა ენერგიის წარმოების ხელშესაწყობად და სოციალური დაცვა და 

დასაქმების ხელშეწყობა სამართლიანობის დასაცავად. 

წყარო:  bm.ge  -  https://cutt.ly/U5Fucjl  

 

"სამრეწველო ემისიების შესახებ" კანონი - რა მოთხოვნების შესრულება 

მოუწევს 200-მდე საწარმოს? 

პარლამენტში „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონპროექტს განიხილავენ. 

საკანონმდებლო პაკეტის მიზანია, ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად, 

სამრეწველო საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და მიწაში ემისიების 

პრევენცია ან შემცირება ასევე, ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია. 

ცვლილებების მიღების შემდეგ კერძო სექტორისთვის, ამოქმედდება ახალი 

ვალდებულებები მსხვილი საწარმოების გადაიარაღების და ტექნოლოგიური პროცესის 

გაუმჯობესების ნაწილში, დაინერგება ახალი ინტეგრირებული სანებართვო სისტემა. 

როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ნინო 

თანდილაშვილი გადაცემა რედაქტ2-ში აცხადებს, კანონის მოთხოვნების დაკმაყოფილება 

2026 წლიდან ეტაპობრივად 200-მდე სამრეწველო საწარმოს მოუწევს. 
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„სამრეწველო ემისიების კანონზე 3 წლის განმავლობაში ვმუშაობდით, გქონდა არაერთი 

განხილვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. კანონი ეხება დაახლოებით 200-მდე 

ქვეყანაში უკვე არსებულ, მოქმედ მსხვილ საწარმოს. მათ თავიანთი ტექნოლოგიური 

პროცესი იმგვარად უნდა გააუმჯობესონ და დანერგონ ისეთი თანამედროვე ახალი 

ტექნოლოგიები, დანადგარები და არამხოლოდ ტექნოლოგიური მიდგომები, რომ 

თავიანთი საწარმო საქმიანობა და მისი საქმიანობის შედეგად გარემოს შედარებით 

ნაკლები ზიანი მიადგეს. 

ეს არის მთავარი პრინციპი, რასაც ითვალისწინებს „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 

კანონი. მარტივი მაგალითი რომ გითხრათ, ჩვენ დავუწესეთ სამრეწველო ობიექტებს 

ჰაერში გაფრქვევებისთვის გარკვეული სტანდარტები, დავავალეთ მათ ფილტრაციის 

სისტემების ქონა და ასევე დავავალეთ უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების ქონის 

ვალდებულება, ეს გახლავთ ერთ-ერთი კომპონენტი, მათ შორის „სამრეწველო ემისიების 

შესახებ“ კანონპროექტის, რაც გულისხმობს იმას, რომ საწარმოებმა ისეთი ტექნოლოგიები 

უნდა დანერგონ, რაც გარემოს დაბინძურების რისკებს მინიმუმამდე დაიყვანს“,-

განმარტავს ნინო თანდილაშვილი. 

კითხვაზე, რამდენად იქნება აღნიშნული რეგულაცია აღსრულებადი და რამდენად მზადაა 

სამრეწველო ბიზნესები ტექნოლოგიური გადაიარაღებისთვის, თანდილაშვილი 

განმარტავს: 

„ბევრი რეგულაცია დაემთხვა და ამას ეფექტიანი აღსრულება სჭირდება სახელმწიფოს 

მხრიდანაც, ამიტომ ავიღეთ ამოქმედების ვადად ახალი საწარმოებისთვის 2026 წელი. 

აღნიშნული პერიოდიდან მათ ახალი სტანდარტების შესაბამისი ნებართვების აღება 

დაევალებათ. მათ მოუწევთ ინტეგრირებული ნებართვის აღება, სადაც წინსწრებით 

ეცოდინებათ, რა მოთხოვნები უნდა შეასრულონ მშენებლობის პროცესში, რომ მათი 

საწარმოები იყოს მოდერნიზებული და თანამედროვე, ხოლო არსებულ საწარმოებს, 

რომლებიც დღეს უკვე ფუნქციონირებენ და გვესმის, რომ ისინი ფუნქციონირებას ვერ 

შეწყვეტენ, სექტორების მიხედვით დავუწესეთ სხვადასხვა გონივრული ვადები, 

არსებული საწარმოებისთვის კანონის ამოქმედება იწყება 2029 წლიდან. იგივე პროცესი 

გაიარა ევროპამ“. 

წყარო:  bm.ge  -   https://cutt.ly/x5FuQbi  

 

პუბლიკაციები  

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

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/ 
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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/ 


