ანგარიში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ
2017 წელი I - III- კვარტალი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 36 00
სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონალური განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

3.5 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 36 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
3.5.1 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 36 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• 500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმი (KfW) პროექტის ფარგლებში:
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან
„ფიხტნერი“ 500/400კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობს მუშაობა პირველად ანგარიშზე.
მიმდინარეობდა სამუშაოები: პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი
კონსულტანტის შერჩევისთვის. კანდიდატებმა რომლებმაც გაიარეს წინასაკვალიფიკაციო ეტაპი,
წარმოადგინეს ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები, რომლებიც ამჟამად შეფასების ეტაბზეა.
• 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD, EC, KFW): რეაქტორის ინსტალაცია და ტესტირება
დამთავრებულია. მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები.

3.5.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
(პროგრამული კოდი 36 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) პროექტის ფარგლებში
გათვალისწინებული 247 ფუნდამენტიდან დამონტაჟებულია 163 ანძის ფუნდამენტი, მიმდინარეობს 8
ფუნდამენტის მოწყობის პროცესი, აწყობილია და დამონტაჟებულია 146 ანძა, მიმდინარეობს 4 ანძის

აწყობის პროცესი. გრძელდება ხაზის გაჭიმვის პროცესი, დასრულებულია 42 კმ ხაზის სამონტაჟო
სამუშაოები და მიმდინარეობს 4კმ. ხაზის სამონტაჟო სამუშაოები. 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“
ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 95 კმ-ია. ასევე, მიმდინარეობდა განსახლების გეგმის
განხორციელება.
• ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) პროექტის ფარგლებში:
500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი“ შეჭრა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 8 კმ.) პროექტით გათვალისწინებული 21 ფუნდამენტიდან მოწყობილია 20, აწყობილი და
დამონტაჟებულია 17 ანძა, მიმდინარეობს სადენის მონტაჟის სამუშაოები, მიმდინაროებს სადენის
გაჭიმვა ანძებს შორის.
220კვ ეგხ-ის ჯვარი-ხორგა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 60 კმ.) - პროექტით
გათვალისწინებული 170 ფუნდამენტიდან დამონტაჟებულია 112. ყველა ანძის ნაწილი ჩამოსულია,
აწყობილია 41 ანძა.
3.5.3 220 კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 36 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) პროექტის ფარგლებში:
დასრულდა პროექტის I ფაზის მშენებლობა: ,,ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი - დამონტაჟდა 144 ანძა
და გაიჭიმა ახალი 53 კმ სიგრძის 20 კვ-იანი ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი.
მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები.
პროექტის
II
ფაზაზე
(,,შუახევი-ახალციხის“
მონაკვეთი)
მიმდინარეობს
დიზაინის
განახლება/გადამოწმება და მოსამზადებელი სამუშაოები, პროექტით გათვალისწინებული ხაზის
სიგრძე - 90 კილომეტრი. მოწყობილია 167 მისასვლელი გზა. გეოლოგიური კვლევა ჩატარებულია
164 წერტილზე, ჩასატარებელია გეოლოგიური კვლევა 109 წერტილზე, დასრულებულია 150
ფუნდამენტის მოწყობა, (დარჩენილია 184). აწყობილი და დამონტაჟებულია 101 ანძა (ასაწყობია
233), გაჭიმულია 11 კმ გადამცემი ხაზი.
• საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB) პროექტის ფარგლებში
გაფორმებულია კონტრაქტი ტენდერში გამარჯვებულ საკონსულტაციო კომპანიასთან და დაიწყო
მუშაობა კონტრაქტით გათვალისწინებულ ანგარიშებზე. საანგარიშო პერიოდისათვის წარმოდგენილია
,,საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია.
3.5.4 ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან
„ფიხტნერი“ 500/400კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობს მუშაობა პირველად ანგარიშზე.

მიმდინარეობდა სამუშაოები: პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი
კონსულტანტის შერჩევისთვის. კანდიდატებმა რომლებმაც გაიარეს წინასაკვალიფიკაციო ეტაპი,
წარმოადგინეს ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები, რომლებიც ამჟამად შეფასების ეტაბზეა.
3.5.5 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 36 03 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• გაფორმებულია ხელშეკრულებები პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშის
მოსამზადებლად კონსულტანტთან Fichtner GmbH & Co. KG, ხოლო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ანგარიშის მოსამზადებლად კონსულტანტთან DG Consulting Ltd.
• დასრულებულია წინასწარი კვლევების ტექნიკური ნაწილი (ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და
წინასწარი დიზაინი).
• მიმდინარეობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო
დოკუმენტის მომზადების პროცესი, დასრულების ვადა - 2017 წლის დეკემბერი.
• მშენებელი კომპანიის შესარჩევად ძირითადი დიზაინისა და სატენდერო დოკუმენტაციის
მომზადებაზე პასუხისმგებელ კომპანიასთან (გოპა-ინტეკი / გერმანია) ხელშეკრულება გაფორმდა 2017
წლის 5 სექტემბერს; კონტრაქტის ხანგრძლივობაა 8-10 თვე.
3.5.6 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
(პროგრამული კოდი 36 03 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან
„ფიხტნერი“ 500/400კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობს მუშაობა პირველად ანგარიშზე.
 მიმდინარეობდა სამუშაოები: პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი
კონსულტანტის შერჩევისთვის. კანდიდატებმა რომლებმაც გაიარეს წინასაკვალიფიკაციო ეტაპი,
წარმოადგინეს ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები, რომლებიც ამჟამად შეფასების ეტაბზეა.

3.8.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
• გამართულ იქნა შესაბამისი შეხვედრები საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების
განხორციელებით დაინტერესებული, როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოური კომპანიების

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

წარმომადგენბლებთან. განხილულ იქნა ინვესტორი კომპანიების მხრიდან პოტენციური
ელექტროსადგურების საინვესტიციო წინადადებები, მომზადდა შესაბამისი დასკვნები და
რეკომენდაციები მემორანდუმების გასაფორმებლად (4 პროექტზე).
შეფასებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორ კომპანიებს შორის გაფორმებული
მემორანდუმებით
ნაკისრი
ვალდებულებებით
წარმოდგენილი,
განსახორციელებელი
ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები და დაიწერა შესაბამისი
დასკვნები (7 პროექტზე).
გაფორმდა 45 ურთიერთგაგების მემორანდუმი (49 ელექტროსადგურის პროექტის განვითარება),
ელექტროსადგურების
მშენებლობის
ტექნიკურ-ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის
კვლევის,
მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 995
მეგავატია
და
საინვესტიციო
მოცულობა
1,23
მილიარდი
დოლარია.
ხელმოწერილი
ელექტროსადგურის პროექტიდან 32 ჰიდრო, 10 მზისა და 7 ქარის ელექტროსადგურია, აქედან 7
პროექტი მშენებლობის ეტაპზეა, ხოლო დანარჩენები ტექნიკურ-ეკონნომიკური კვლევის სტადიაზე
არიან.
შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ზე გაიცა გენერაციის ლიცენზია. ჰესის დადგმული სიმძლავრე 47.48 მგვტ-ია.
საანგარიშო პერიოდში შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-მ დაასრულა შუახევი და სხალთა ჰესების
მშენებლობა და მიმდინარეობს ჰესების ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურები. აღნიშნული
პროექტების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 187 მეგავატია.
მესტიის მუნიციპალიტეტში დაიწყო ,,მესტიაჭალა 1“ და ,,მესტიაჭალა 2“ ჰესების მშენებლობა.
პროექტების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 50 მეგავატია.
მიმდინარეობდა მონიტორინგი: ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირების 2016-2017 წლის გეგმის მიხედვით
სამუშაოების შესრულებაზე, ენერგო-პრო ჯორჯიასთან შეთანხმებული გამრიცხველიანების გეგმის
შესრულებაზე, „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმა“ 2017 - 2027 გეგმის
შესრულებაზე.
დანიის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარებისა და
ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობის“ პროგრამა. დასრულდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული
კომპანია გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება და მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი.
გამოცხადებულ იქნა ღია საერთაშორისო ტენდერი, ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის
გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად თავისუფალ რვა სალიცენზიო ბლოკზე. გამოვლინდა
გამარჯვებული კომპანიები ხუთ სალიცენზიო ბლოკზე. კანონმდებლობით განსაზღვრული
პროცედურების თანახმად, ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შესაბამისი პროდუქციის
წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების გასაფორმებლად. ხელმოწერის ბონუსის სახით საერთო
ჯამში სახელმწიფოს ბიუჯეტში გადახდილი იქნება 3 790 000 აშშ დოლარი.
სისტემატიურად მიმდინარეობდა ლიცენზიანტების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმების
ანალიზი, სისტემატიზაცია და ინფორმაციის კონტროლი.
საანგარიშო პერიოდში შპს „ზდ ნავთობკომპანია“-ზე გაიცა ნავთობის გადამუშავების (კომპაუნდირება)
საქმიანობის ლიცენზია.
ჩატარდა გასვლითი შემოწმებები საქმიანობის ლიცენზიის მქონე საწარმოებში (შპს „გლობუსი“, შპს
„ზდ ნავთობკომპანია“) და განაცხადის წარმომდგენ კომპანიაში - შპს „თდკ“-ში. გრძელდება ნავთობისა
და გაზის ოპერაციების მიმდინარეობის ინსპექტირება და კომპანიების
მიერ შესრულებული
სამუშაოების მონიტორინგი დამტკიცებული სამუშაო გეგმის მიხედვით.
ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესებით
გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის გამო დაჯარიმებულ იქნა შპს „ნაზვრევის
ნავთობკოპანიის წარმომადგენლობა საქართველოში“, საერთო თანხით 3000 ლარი; ნავთობის
გადამუშავების და რეალიზაციის ანგარიშგების ფორმის წარმოუდგენლობის გამო, შპს „ბეგინ ენერჯი“
დაჯარიმებულ იქნა 1000 ლარის ოდენობით.

3.8.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა
(პროგრამული კოდი 36 01 02)

და

ბუნებრივი

აირით

მომარაგების

გაუმჯობესება

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
• „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის ჩასატარებელი ღონისძიებების
ფარგლებში:
დასრულდა მშენებლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში (ჯაფარაული და ისლარი), ყვარლის
მუნიციპალიტეტში (საბუე), ხაშურის მუნიციპალიტეტში (აგარები, ახალსოფელი, დიდი სატივე და
პატარა სატივე), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (ნაცატუსა და ურთა), მარტვილის
მუნიციპალიტეტში (ვედიდკარი), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (წვერმაღალა), ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში (წყალწმინდა), გარდაბნის მუნიციპალიტეტში (ფოლადაანთკარი), კასპის
მუნიციპალიტეტში სოფლები (ახალქალაქი, ზემო ჩოჩეთი და ზემო ხანდაკი, მეტეხი, გომი, ნიაბი)
გორის
მუნიციპალიტეტი
(ზერთი),
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
(წესი),
ონის
მუნიციპალიტეტში (სორი).
მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში (ჯაპანა, ქვიანი,
ჭყონაგორა, ჩოლობარგი, ნიგოითი), ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში (ბაისუბანი, პატარაგორი,
გელათი, განათლება, ზემო მსხალგორი, ქვემო მსხალგორი).
 დასრულდა პროექტირება და დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები ქარელის მუნიციპალიტეტში
(სოფელი მოხისი)
 გამოცხადებულია
ელექტრონული
ტენდერი
სოფლების:
უჯარმისა
და
ასკანას
გაზიფიცირებისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სოფელი უჯარმის
შემთხვევაში ხელშეკრულება გაფორმებულია, ხოლო სოფელი ასკანის შემთხვევაში კი
მიმდინარეობს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტების შერჩევა/შეფასება.

3.8.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
(პროგრამული კოდი 36 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
• „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“, საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის
შესაბამისად, გაზგამანაწილებელი კომპანია „სოკარ
ჯორჯიაგაზის“ მიერ
მოწოდებული
დოკუმენტაციის საფუძველზე, განხორციელდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობისათვის 2016 წლის 1 დეკემბრიდან 2017 წლის 15 მაისამდე პერიოდში მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 4.5 მლნ ლარის ოდენობით. მოხმარებული ბუნებრივი
აირის ოდენობამ 10.6 მლნ მ3 შეადგინა.
• ასევე, მ/წლის 16 აგვისტოს
საქართველოს მთავრობის #1711 განკარგულების შესაბამისად,
ანაზღაურებული იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან
სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 15
მაისამდე და 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 2017 წლის 15 მაისამდე პერიოდში, შეღავათის ზემოთ
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება, სულ 844 ათასი
ლარის ოდენობით. მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობამ 2 მლნ მ3 შეადგინა.
3.9 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 შპს ენგურჰესი
•

•

•
•

სადაწნეო გვირაბის კონკრეტული ავარიული უბნების დადგენისა და შემგომი სამუშაოების
დაგეგმისათვის თებერვალში მოხდა ენგურჰესის გაჩერება, რეზერვუარის დონის დაწევა,
სადაწნეო გვირაბის დაცლა და სრული ინსპექტირება.
2017 წლის მარტში დაიწყო საერთაშორისო ტენდერი სამუშაოების დიზაინის, სამშენებლო
ტენდერებისა და სამუშაოების ზედამხედველობის განხორციელებისთვის დამოუკიდებელი
საინჟინრო კომპანიის შესარჩევად და გამარჯვებულ საინჟინრო კომპანიასთნ გაფორმდა
კონტრაქტი 8 სექტემბერს.
სამუშაოების პროექტირება დაწყება იბრდ-სა და საქართველოს შორის შესაბამისი სასესხო
ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, რაც იგეგმება მ/წ ნოემბრის ბოლოს.
სამშენებლო ტენდერები გამოცხადდება ეტაპობრივად 2017 წლის ბოლოდან და გაგრძელდება
2018 წლის ზაფხულამდე. დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება დაიწყება
2018 წლიდან.

ორგანიზაციული კოდი

36 00

დასახელება

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

%

17,630,000.00

19,201,626.00

13,253,168.96

86.69

2,565,000.00

2,505,000.00

1,834,250.45

96.85

870,000.00

1,270,000.00

885,889.91

86.43

6,650,000.00

8,881,626.00

7,756,542.13

96.05

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

33,000.00

33,000.00

17,608.19

53.36

7,507,000.00

6,507,000.00

2,756,977.96

64.79

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3,007,000.00

3,007,000.00

557,986.34

24.74

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

4,500,000.00

3,500,000.00

2,198,991.62

109.95

გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000.00

280,000.00

14,104.98

5.04

ფინანსური აქტივების ზრდა

114,640,000.00

120,300,000.00

89,705,550.24

101.30

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

31,200,000.00

33,771,626.00

23,929,038.41

95.13

10,670,000.00

13,241,626.00

10,514,933.43

91.69

2,565,000.00

2,505,000.00

1,834,250.45

96.85

870,000.00

1,270,000.00

885,889.91

86.43

6,650,000.00

8,881,626.00

7,756,542.13

96.05

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

33,000.00

33,000.00

17,608.19

53.36

547,000.00

547,000.00

18,742.43

4.31

547,000.00

547,000.00

18,742.43

4.31

30,000.00

280,000.00

14,104.98

5.04

ფინანსური აქტივების ზრდა

20,500,000.00

20,250,000.00

13,400,000.00

99.95

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება

4,050,000.00

4,638,426.00

2,976,336.73

81.09

4,020,000.00

4,608,426.00

2,962,231.75

81.37

2,565,000.00

2,505,000.00

1,834,250.45

96.85

870,000.00

1,270,000.00

885,889.91

86.43

0

248,426.00

203,840.45

82.05

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

33,000.00

33,000.00

17,608.19

53.36

547,000.00

547,000.00

18,742.43

4.31

547,000.00

547,000.00

18,742.43

4.31

30,000.00

30,000.00

14,104.98

47.02

2,970,000.00

3,558,426.00

2,559,998.63

90.38

2,940,000.00

3,528,426.00

2,545,893.65

90.85

2,065,000.00

2,005,000.00

1,469,727.65

96.76

800,000.00

1,200,000.00

837,374.61

86.33

0

248,426.00

203,840.45

82.05

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

5,000.00

5,000.00

1,900.32

38.01

სოციალური უზრუნველყოფა

30,000.00

30,000.00

17,608.19

58.69

სხვა ხარჯები

40,000.00

40,000.00

15,442.43

51.47

40,000.00

40,000.00

15,442.43

51.47

30,000.00

30,000.00

14,104.98

47.02

580,000.00

580,000.00

416,338.10

95.05

580,000.00

580,000.00

416,338.10

95.05

500,000.00

500,000.00

364,522.80

97.21

70,000.00

70,000.00

48,515.30

88.21

სოციალური უზრუნველყოფა

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

სხვა ხარჯები

7,000.00

7,000.00

3,300.00

66.00

7,000.00

7,000.00

3,300.00

66.00

0

0

0

#DIV/0!

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 01 01 03

სულ ჯამი

98.90

სუბსიდიები

36 01 01 02

სულ ჯამი

102,972,824.18

საქონელი და მომსახურება

36 01 01 01

სულ ჯამი

2017 წლის 9 თვის შესრულება 9
ფაქტი
თვე

139,781,626.00

შრომის ანაზღაურება

36 01 01

2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

132,300,000.00

ხარჯები

36 01

2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის
შემუშავება (EBRD)
ხარჯები

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება
სხვა ხარჯები

0.00

0.00
0.00

20,500,000.00

22,733,200.00

15,630,800.00

98.37

0

2,233,200.00

2,230,800.00

99.89

0

2,233,200.00

2,230,800.00

99.89

0

250,000.00

0.00

0.00

20,500,000.00

20,250,000.00

13,400,000.00

99.95

6,650,000.00

6,400,000.00

5,321,901.68

95.14

6,650,000.00

6,400,000.00

5,321,901.68

95.14

6,650,000.00

6,400,000.00

5,321,901.68

95.14

12,100,000.00

12,010,000.00

910,000.00

23.27

4,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

7,600,000.00

8,510,000.00

910,000.00

47.64

12,100,000.00

12,010,000.00

910,000.00

23.27

4,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

7,600,000.00

8,510,000.00

910,000.00

47.64

89,000,000.00

94,000,000.00

78,133,785.77

104.10

2,460,000.00

2,460,000.00

2,738,235.53

150.45

2,460,000.00

2,460,000.00

2,738,235.53

150.45

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

0

0

2198991.62

#DIV/0!

ფინანსური აქტივების ზრდა

86,540,000.00

91,540,000.00

75,395,550.24

102.95

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი

10,680,000.00

10,680,000.00

2,141,935.17

26.84

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,680,000.00

10,680,000.00

2,141,935.17

26.84

500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW)

3,180,000.00

3,180,000.00

0.00

0.00

3,180,000.00

3,180,000.00

0.00

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

0.00

0

0

2141935.17

#DIV/0!

0

0

2141935.17

#DIV/0!

34,520,000.00

34,520,000.00

52,055,218.12

150.80

0

0

2198991.62

#DIV/0!

0

0

2198991.62

#DIV/0!

0

0

2198991.62

#DIV/0!

ფინანსური აქტივების ზრდა

34,520,000.00

34,520,000.00

49,856,226.50

144.43

500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW)

22,520,000.00

22,520,000.00

22,164,443.49

98.42

22,520,000.00

22,520,000.00

22,164,443.49

98.42

12,000,000.00

12,000,000.00

29,890,774.63

249.09

0

0

2198991.62

#DIV/0!

0

0

2198991.62

#DIV/0!

0

0

2198991.62

#DIV/0!

12,000,000.00

12,000,000.00

27,691,783.01

230.76

39,480,000.00

44,480,000.00

23,936,632.48

78.76

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

37,020,000.00

42,020,000.00

23,397,388.57

81.89

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

36 03 01

36 03 01 01

ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03 01 02

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

36 03 01 03

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი
(ADB)

ფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03 02

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია
პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

36 03 02 01

ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03 02 02

ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 03 03

%

0.00

ფინანსური აქტივების ზრდა

36 03

სულ ჯამი

500,000.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 02 01

სულ ჯამი

500,000.00

სუბსიდიები

36 02

სულ ჯამი

2017 წლის 9 თვის შესრულება 9
ფაქტი
თვე

500,000.00

ხარჯები

36 01 03

2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

500,000.00

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
36 01 02

2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა

ორგანიზაციული კოდი

36 03 03 01

დასახელება
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 03 03 02

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების
შეფასება (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

36 03 04

ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 03 05

500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)

36 03 06

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება
(KfW)

ფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

სულ ჯამი

სულ ჯამი

2017 წლის 9 თვის შესრულება 9
ფაქტი
თვე

სულ ჯამი

%

37,020,000.00

42,020,000.00

23,397,388.57

81.89

37,020,000.00

42,020,000.00

23,397,388.57

81.89

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

2,460,000.00

2,460,000.00

539,243.91

29.63

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

1,720,000.00

1,720,000.00

0.00

0.00

1,720,000.00

1,720,000.00

0.00

0.00

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

