
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის

დადგენილება №68
2020 წლის 15 დეკემბერი ქ. თბილისი

ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების
მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“.

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის,
23-ე მუხლისა და 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ადგენს:
მუხლი 1 (13.05.2021)
თანდართული სახით დამტკიცდეს:
ა) „უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია“ (დანართი №1);
ბ) „ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების
მეთოდოლოგია“ (დანართი №2);
გ) „ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია“ (დანართი №3);
დ) „ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია“ (დანართი №4);
ე) „ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია“ (დანართი №5);
ვ) „ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორის მომსახურების საფასურის
გაანგარიშების მეთოდოლოგია“(დანართი №6);
ზ) „სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების
ცვეთის/ამორტიზაციის ნორმები (დანართი №7).
მუხლი 2 (13.05.2021)
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ელექტროენერგიის
ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილების:
ა) პირველი პუნქტით დამტკიცებული „ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის, გადაცემის,
განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია“ (დანართი №1);
ბ) მე-2 პუნქტით დამტკიცებული „ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების
მეთოდოლოგია“ (დანართი №2);
გ) მე-3 პუნქტით დამტკიცებული „სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების
რეგულირებადი აქტივების ცვეთის/ამორტიზაციის ნორმები“ (დანართი №4).

საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია

კომისიის წევრი გოჩა შონია
კომისიის წევრი გიორგი ფანგანი
კომისიის წევრი გიორგი ფრუიძე



დანართი №1

უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

მუხლი 1. მიზანი

უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის (შემდგომში –
მეთოდოლოგია) მიზანია „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების წესისა და
პრინციპების განსაზღვრა.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ამოღების კოეფიციენტი – დანახარჯი, რომელიც უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელს
უმცირებს მომხმარებელზე დარიცხული თანხის ამოღების რისკს კომისიის მიერ განსაზღვრული
გონივრული ოდენობით;
ბ) მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი – ელექტროენერგიის ფასი, რომელსაც კომისია განსაზღვრავს
მომხმარებელთა თითოეული ჯგუფისთვის;
გ) მომხმარებელი – საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი, აგრეთვე, მცირე საწარმო, რომელთაც არ აურჩევიათ
მიმწოდებელი;
დ) მომხმარებელთა ჯგუფი – საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი მოხმარების ოდენობის მიხედვით და
მცირე საწარმო;
ე) საანგარიშსწორებო ფასი – უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ საბითუმო საჯარო
მომსახურების ორგანიზაციასთან გაფორმებულ ფასთა სხვაობის ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული
ფასი;
ვ) საოპერაციო დანახარჯები – უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ უნივერსალური
მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული მიმდინარე დანახარჯები;
ზ) საერთო სისტემური კომპონენტი – ტარიფის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს ელექტროენერგიის
გადამცემი სისტემის ოპერატორის ტარიფსა და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა საფასურებს,
რომელიც, კანონმდებლობის შესაბამისად, უნდა გადაიხადოს საბითუმო ბაზრის მონაწილემ.
2. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც განსაზღვრულია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და კომისიის მიერ დამტკიცებული
ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით.

მუხლი 3. ძირითადი პრინციპები

1. მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე დადგენილი უნივერსალური მომსახურების მიწოდების
ტარიფები უზრუნველყოფს:
ა) მომხმარებლების დაცვას ბაზრის გახსნის გარდამავალ ეტაპებზე და მათთვის სტაბილური ფასის
განსაზღვრას;
ბ) უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის უწყვეტი და საიმედო ფუნქციონირების ხელშეწყობას;
გ) უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლისათვის გამჭვირვალე და სამართლიანი სატარიფო
განაკვეთების დაწესებას.



2. უბალანსობის ხარჯის, ცვეთის ხარჯისა და საოპერაციო დანახარჯების გაანგარიშება
ხორციელდება საბაზისო წლის აუდირებული მონაცემებისა და რეგულირების პერიოდისათვის
საპროგნოზო დანახარჯების გათვალისწინებით, კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14
დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი
აუდიტის წესით“ განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.
3. უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფი იანგარიშება დამატებული ღირებულების
გადასახადის (დღგ) გარეშე.

მუხლი 4. სატარიფო რეგულირების პერიოდი

1. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლისთვის სატარიფო რეგულირების პერიოდი (n)
განისაზღვრება ერთი კალენდარული წლით.
2. იმ შემთხვევაში თუ უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელს მეთოდოლოგიის ფარგლებში
პირველად უდგინდება ტარიფი, კომისია უფლებამოსილია, შესაბამისი ტარიფის მოქმედების ვადა
განსაზღვროს მიმდინარე სატარიფო რეგულირების პერიოდის ბოლომდე ან მომდევნო სატარიფო
რეგულირების პერიოდის ჩათვლით.

მუხლი 5. უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფის სტრუქტურა

1. მეთოდოლოგიით დადგენილი უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფი შედგება შემდეგი
კომპონენტებისაგან:
ა) მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი;
ბ) საერთო სისტემური კომპონენტი;
გ) უნივერსალური მომსახურების კომპონენტი;
დ) განაწილების ტარიფი;
ე) კორექტირების კომპონენტი;
ვ) მომსახურების ხარისხის კომპონენტი.
2. უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფი თითოეული ჯგუფის
მომხმარებლისათვის რეგულირების პერიოდისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:= ∗( )

(1),

სადაც:

– უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფი k ჯგუფის
მომხმარებლისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);

– უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ k ჯგუფის
მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი,
რომელიც იანგარიშება მე-6 მუხლის შესაბამისად (თეთრი/კვტ.სთ);

– საერთო სისტემური კომპონენტი (თეთრი/კვტ.სთ);
– უნივერსალური მომსახურების კომპონენტი, რომელიც

განისაზღვრება მეთოდოლოგიის მე-7 მუხლის შესაბამისად
(თეთრი/კვტ.სთ):

– კომისიის მიერ გამანაწილებელი შესაბამისი სისტემის
ოპერატორისთვის დადგენილი განაწილების ტარიფი, რომლის
სალიცენზიო არეალშიც მოქმედებს უნივერსალური მომსახურების
მიმწოდებელი (თეთრი/კვტ.სთ):



– კომისიის მიერ უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლისთვის
განსაზღვრული ამოღების კოეფიციენტი, რომლის მნიშვნელობაც
განსაზღვრულია 99.5%-ის ოდენობით (პროცენტი);

– კომისიის მიერ უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლისთვის
შესაბამისი ნორმატიული აქტით/აქტებით განსაზღვრული
მომსახურების ხარისხის სტანდარტის წლიური სამიზნე
მაჩვენებლის/მაჩვენებლების გაუმჯობესების/გაუარესების
ფინანსური შედეგი (პროცენტი).

მუხლი 6. მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი და საანგარიშსწორებო ფასი

1. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მომხმარებლების სხვადასხვა ჯგუფისთვის კომისია
ადგენს მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასებს, რომელთა საშუალო შეწონილი უნდა უტოლდებოდეს
კომისიის მიერ დადგენილ საანგარიშსწორებო ფასს.
2. საანგარიშსწორებო ფასი და უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ თითოეული ჯგუფის
მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი იანგარიშება შემდეგი ფაქტორების
გათვალისწინებით:
ა) დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ფასების დინამიკა;
ბ) უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ოდენობები;
გ) საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული საბითუმო საჯარო მომსახურების გაწევის მიზნით
შექმნილი ფონდის ფორმირებისა და განკარგვის წესი;
დ) საქართველოს მთავრობის მიერ ელექტროენერგიის მწარმოებლებისთვის დაკისრებული საჯარო
მომსახურების ვალდებულებით განსაზღვრული ვადები, მათ მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის
საპროგნოზო ოდენობები და მათთვის კომისიის მიერ დადგენილი ელექტროენერგიის წარმოების
ტარიფები.

მუხლი 7. უნივერსალური მომსახურების კომპონენტი

კომისია სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის განსაზღვრავს უნივერსალური მომსახურების
კომპონენტს, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ შემდეგი
დანახარჯების ანაზღაურებას:
ა) რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი;
ბ) საოპერაციო დანახარჯები;
გ) უბალანსობის ხარჯი;
დ) საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი ;
ე) გონივრული მოგება, რომელსაც საანგარიშსწორებო ფასზე პროცენტის სახით განსაზღვრავს კომისია
1.5%-ის ოდენობით.

მუხლი 8. რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი

1. რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი იანგარიშება უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის
რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე დაყრდნობით.
2. რეგულირებადი აქტივის საწყისი ღირებულება განისაზღვრება აქტივის თვითღირებულებით.
3. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება
განისაზღვრება ისტორიული ღირებულების მოდელით.



4. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ რეგულირებადი აქტივების სხვა საწარმოზე
გაყიდვის შემთხვევაში, კომისია, შესაბამისი ტარიფის გაანგარიშებისას, არ ითვალისწინებს აქტივის
ხელმეორედ გაყიდვის ღირებულებას და ხელმძღვანელობს აქტივის ისტორიული ღირებულებით.
5. რეგულირებად აქტივებთან დაკავშირებით გამოიყენება ცვეთის წრფივი დარიცხვის მეთოდით
განსაზღვრული, აქტივის ექსპლუატაციაში შესვლის წლისათვის მოქმედი, კომისიის მიერ
დამტკიცებული სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების
ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.

მუხლი 9. საოპერაციო დანახარჯები

1. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის საოპერაციო დანახარჯებმა უნდა უზრუნველყოს
უნივერსალურ მომსახურებაზე გასაწევი დანახარჯების ანაზღაურება, გარდა ამ მომსახურების
განსახორციელებლად მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ღირებულების, საბრუნავ კაპიტალზე
ამონაგების, რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯისა და უბალანსობის ხარჯისა.
2. სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ტარიფის გაანგარიშებისას, კომისია ითვალისწინებს
საბაზისო წლის იმ საოპერაციო დანახარჯებს, რომლებიც დასაბუთებული, გონივრული და
სამართლიანია.
3. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდის ტარიფის გაანგარიშებისას
გაითვალისწინოს საპროგნოზო ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემები, რომლებსაც მიიჩნევს
დასაბუთებულად, გონივრულად და სამართლიანად.

მუხლი 10. უბალანსობის ხარჯი

1. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი
ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე შესყიდვის შედეგად წარმოქმნილი უბალანსობის
ხარჯის გონივრული ოდენობის გაანგარიშებისას, კომისია ეყრდნობა განვლილი პერიოდის
შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი უბალანსობის ღირებულების სალდირებულ მონაცემებს.
2. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდისათვის უბალანსობის ხარჯის
გონივრული ოდენობა განსაზღვროს საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით:= ∗ ∗ ( − ∗ + − − ∗ + + ∗ + − + ∗ ) (2)
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი რეგულირების პერიოდში (1≤i≤n);

– უბალანსობის ხარჯი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
– მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ოდენობა სატარიფო წლისთვის

(კვტ.სთ);
– საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი რეგულირების

პერიოდისთვის (პროცენტი)
– უბალანსობის საპროგონოზო საშუალო შეწონილი ფასი საბალანსო

ელექტროენერგიის ბაზარზე შესაბამისი რეგულირების
პერიოდისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);

– ელექტროენერგიის საანგარიშსწორებო ფასი შესაბამისი
რეგულირების პერიოდისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);

– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება დადებით და
დამამძიმებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება დადებით და



შემამსუბუქებელ უბალანსობაში (პროცენტი);
– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება უარყოფით და

დამამძიმებელ უბალანსობაში (პროცენტი);
– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება უარყოფით და

შემამსუბუქებელ უბალანსობაში (პროცენტი).

მუხლი 11. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი

1. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი იანგარიშება საანგარიშსწორებო ფასის
შესაბამისად გაანგარიშებულ ელექტროენერგიის შესყიდვის ღირებულებასა და კრედიტორული და
დებიტორული დავალიანების დაფარვის დღეებს შორის არსებულ განსხვავებაზე, რომელიც შეადგენს 45
კალენდარულ დღეს.
2. საოპერაციო ხარჯებისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის დაფარვისათვის საჭირო
საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი იანგარიშება კომისიის მიერ დამტკიცებული
ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის მე-15 მუხლში ასახული პრინციპების
გათვალისწინებით.
3. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება კომისიის მიერ
თითოეული რეგულირების პერიოდისათვის როგორც საპროცენტო განაკვეთი გრძელვადიან სესხებზე
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით.

მუხლი 12. ტარიფის კორექტირება რეგულირების პერიოდის განმავლობაში

1. რეგულირების პერიოდის განმავლობაში საანგარიშსწორებო ფასის ცვლილების შემთხვევაში კომისია
ახორციელებს სხვადასხვა ჯგუფის მომხმარებლებისთვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასებისა
( ) და სხვა შესაბამისი კომპონენტების კორექტირებას იმავე სატარიფო რეგულირების პერიოდის
განმავლობაში.
2. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის მიმდინარეობისას სხვადასხვა ჯგუფის
მომხმარებლების მოხმარების სტრუქტურის ცვლილება იწვევს არსებით განსხვავებას მისაწოდებელი
ელექტროენერგიის ფასების საშუალო შეწონილსა და საანგარიშსწორებო ფასს შორის, კომისია
განახორციელებს სხვადასხვა ჯგუფის მომხმარებლებისთვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასებისა
( ) და შესაბამისი ჯგუფის მომხმარებლისათვის მიწოდების ტარიფის ( ) კორექტირებას იმავე
სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ერთხელ.
3. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში არსებითად იცვლება
უბალანსობის ხარჯის გონივრული ოდენობა, კომისია განახორციელებს უნივერსალური მომსახურების
მიმწოდებლისთვის დადგენილი ტარიფების კორექტირებას იმავე სატარიფო რეგულირების პერიოდის
განმავლობაში ერთხელ.

მუხლი 13. ტარიფის დასადგენად წარსადგენი სატარიფო განაცხადი

1. ტარიფის დადგენის მიზნით, უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია, ტარიფის
გაანგარიშების წელს, მეთოდოლოგიის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში კომისიას
წარუდგინოს სატარიფო განაცხადი.
2. სატარიფო განაცხადის ფორმებსა და თანდართული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ამტკიცებს
კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.



3. სატარიფო განაცხადთან ერთად, უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელმა ასევე უნდა
წარუდგინოს კომისიას ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი
და აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება.
4. იმ შემთხვევაში, თუ უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელს არ გააჩნია საბაზისო წლის
მონაცემები, იგი უფლებამოსილია, სატარიფო განაცხადით წარადგინოს საპროგნოზო მონაცემები.
5. კომისია უფლებამოსილია, უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელს მოსთხოვოს სხვა
დამატებითი ინფორმაციის ან/და სხვადასხვა სახის დასკვნის წარმოდგენა, რომელსაც იგი საჭიროდ
მიიჩნევს.
6. სატარიფო განაცხადისა და მასზე თანდართული მასალების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება
უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელს.

მუხლი 14. ტარიფის დადგენის ვადები და პროცედურები

1. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია, სატარიფო განაცხადი კომისიას
წარუდგინოს არაუგვიანეს ტარიფის გაანგარიშების წლის 4 ივლისისა. თუ აღნიშნული თარიღი ემთხვევა
არასამუშაო დღეს, სატარიფო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღეს.
2. კომისია სატარიფო განაცხადის დამტკიცებულ ფორმასთან შესაბამისობას და მის სისრულეს
განიხილავს სატარიფო განაცხადის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
3. თუ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადი არ შეესაბამება კომისიის მიერ განსაზღვრულ ფორმას ან
წარმოდგენილია არასრულყოფილად, კომისია განმცხადებელს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად წერილობით
განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 30 სამუშაო დღისა. ეს ვადა, განმცხადებლის მოთხოვნით, შეიძლება
გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადით.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში უნივერსალური მომსახურების
მიმწოდებელი კომისიას არ წარუდგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომისიის გადაწყვეტილებით
სატარიფო განაცხადი რჩება განუხილველად.
5. კომისია უფლებამოსილია, მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და თავისი ინიციატივით გადახედოს
უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფებს. ამ შემთხვევაში უნივერსალური მომსახურების
მიმწოდებლის მიერ საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის წარდგენის პირობები განისაზღვრება
კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილებით.
6. სრულყოფილად წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადის მიღების ან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილებით იწყება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოება და შესაბამისი ცნობა ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე.
7. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლისთვის შესაბამისი ტარიფების დადგენა ხორციელდება
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.
8. უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლისთვის შესაბამისი ტარიფების დადგენამდე, კომისია
უფლებამოსილია, მოაწყოს შეხვედრები ან/და საჯარო სხდომები დაკავშირებული საკითხების განხილვის
მიზნით.

მუხლი 15. გარდამავალი დებულებები

1. კომისია განახორციელებს 2021-2023 სატარიფო წლებისთვის დადგენილი უნივერსალური
მომსახურების მიწოდების ტარიფების კორექტირებას მეთოდოლოგიის მე-6 მუხლით
გათვალისწინებული მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასითა და მე-7 მუხლით გათვალისწინებული
უნივერსალური მომსახურების კომპონენტის მიზანშეწონილი და გონივრული ოდენობით .
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ კორექტირებას კომისია განახორციელებს კომისიის
მიერ დამტკიცებული ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე



მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით განსაზღვრული
კორექტირების პრინციპების შესაბამისად.
3. გრძელვადიანი სესხის ღირებულება დგინდება თითოეული რეგულირების პერიოდისთვის და 2021
სატარიფო წლისთვის განისაზღვრება 13.19%-ის ოდენობით.
4. 2021-2023 წლებისთვის საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი განისაზღვრება 10%-ის ოდენობით.
5. მეთოდოლოგიის საფუძველზე უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებლის პირველი სატარიფო
რეგულირების დროს არ ვრცელდება სატარიფო განაცხადის წარმოდგენისთვის მეთოდოლოგიის მე-14
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თარიღი.

დანართი №2

ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების
ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

მუხლი 1. მიზანი

ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის
(შემდგომში – მეთოდოლოგია) მიზანია ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების
ტარიფების გაანგარიშების წესისა და პრინციპების განსაზღვრა.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ამოღების კოეფიციენტი – დანახარჯი, რომელიც ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით
მიმწოდებელს უმცირებს მომხმარებელზე დარიცხული თანხის ამოღების რისკს კომისიის მიერ
განსაზღვრული გონივრული ოდენობით;
ბ) მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი – ელექტროენერგიის ფასი, რომელსაც კომისია განსაზღვრავს
საჯარო მომსახურების მომხმარებელთათვის;
გ) მომხმარებელი – ელექტროენერგიის მომხმარებელი, რომელიც, კანონმდებლობის შესაბამისად,
მომსახურებას იღებს ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისგან;
დ) საოპერაციო დანახარჯები – საჯარო მომსახურების მიმწოდებლის მიერ საჯარო მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებული მიმდინარე დანახარჯები;
ე) სატარიფო განაცხადი – ტარიფის დადგენის ან/და ცვლილების მოთხოვნის მიზნით საჯარო
მიმწოდებლის მიერ კომისიისთვის წარდგენილი განაცხადი, რომლის ფორმა და მასთან ერთად
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი მტკიცდება კომისიის მიერ;
ვ) საერთო სისტემური კომპონენტი – ტარიფის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს ელექტროენერგიის
გადამცემი სისტემის ოპერატორის ტარიფსა და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა საფასურებს,
რომელიც, კანონმდებლობის შესაბამისად, უნდა გადაიხადოს საბითუმო ბაზრის მონაწილემ.
2. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც განსაზღვრულია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და კომისიის მიერ დამტკიცებული
ელექტროენერგიის გადაცემის განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით.



მუხლი 3. ძირითადი პრინციპები

1. მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე დადგენილი ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების
სახით მიწოდების ტარიფები უზრუნველყოფს:
ა) მომხმარებლების დაცვას ბაზრის გახსნის გარდამავალ ეტაპებზე და მათთვის სტაბილური ფასის
განსაზღვრას;
ბ) ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის უწყვეტი და საიმედო
ფუნქციონირების ხელშეწყობას;
გ) ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისათვის გამჭვირვალე და სამართლიანი
სატარიფო განაკვეთების დაწესებას.
2. უბალანსობის ხარჯის, ცვეთის ხარჯისა და საოპერაციო დანახარჯების გაანგარიშება
ხორციელდება საბაზისო წლის აუდირებული მონაცემებისა და რეგულირების პერიოდისათვის
საპროგნოზო დანახარჯების გათვალისწინებით, კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14
დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი
აუდიტის წესით“ განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.
3. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფი იანგარიშება დამატებული
ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე.

მუხლი 4. სატარიფო რეგულირების პერიოდი

1. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისთვის სატარიფო რეგულირების
პერიოდი (n) განისაზღვრება ერთი კალენდარული წლით.
2. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელს
მეთოდოლოგიის ფარგლებში პირველად უდგინდება ტარიფი, კომისია უფლებამოსილია, შესაბამისი
ტარიფის მოქმედების ვადა განსაზღვროს მიმდინარე სატარიფო რეგულირების პერიოდის ბოლომდე ან
მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის ჩათვლით.

მუხლი 5. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფის სტრუქტურა

1. მეთოდოლოგიით დადგენილი ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების
ტარიფი შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:
ა) მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი;
ბ) საერთო სისტემური კომპონენტი;
გ) საჯარო მომსახურების კომპონენტი;
დ) განაწილების ტარიფი;
ე) კორექტირების კომპონენტი;
ვ) მომსახურების ხარისხის კომპონენტი.
2. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფი თითოეული ჯგუფის
მომხმარებლისათვის რეგულირების პერიოდისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:= ( )∗( )

(1),

სადაც:

– ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის
ტარიფი (თეთრი/კვტ.სთ);

– ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის



მიერ მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის
ფასი, რომელიც იანგარიშება მე-6 მუხლის შესაბამისად
(თეთრი/კვტ.სთ);

– საერთო სისტემური კომპონენტი (თეთრი/კვტ.სთ);
– საჯარო მომსახურების კომპონენტი, რომელიც გაიანგარიშება

მეთოდოლოგიის მე-7 მუხლის შესაბამისად (თეთრი/კვტ.სთ):
– კომისიის მიერ შესაბამის გამანაწილებელი სისტემის

ოპერატორისთვის დადგენილი განაწილების ტარიფი, რომლის
სალიცენზიო არეალშიც მოქმედებს ელექტროენერგიის საჯარო
მომსახურების სახით მიმწოდებელი (თეთრი/კვტ.სთ):

– კომისიის მიერ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით
მიმწოდებლისთვის განსაზღვრული ამოღების კოეფიციენტი,
რომლის მნიშვნელობაც განსაზღვრულია 99.5%-ის ოდენობით
(პროცენტი);

– კომისიის მიერ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით
მიმწოდებლისთვის შესაბამისი ნორმატიული აქტით/აქტებით
განსაზღვრული მომსახურების ხარისხის სტანდარტის წლიური
სამიზნე მაჩვენებლის /მაჩვენებლების გაუმჯობესება/გაუარესების
ფინანსური შედეგი (პროცენტი).

მუხლი 6. მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი

ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის მიერ მისაწოდებელი ელექტროენერგიის
ფასს რეგულირების პერიოდისთვის კომისია ადგენს ამავე პერიოდისთვის ელექტროენერგიის ორმხრივი
ხელშეკრულებების, დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მოსალოდნელი ელექტროენერგიის საპროგნოზო
ფასების გათვალისწინებით.

მუხლი 7. საჯარო მომსახურების კომპონენტი

1. კომისია სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის განსაზღვრავს საჯარო მომსახურების
კომპონენტს, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის
მიერ შემდეგი დანახარჯების ანაზღაურებას:
ა) რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი;
ბ) საოპერაციო დანახარჯები;
გ) უბალანსობის ხარჯი;
დ) საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი;
ე) გონივრული მოგება, რომელსაც მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასზე პროცენტის სახით
განსაზღვრავს კომისია 1.5%-ის ოდენობით.

მუხლი 8. რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი

1. რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი იანგარიშება ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების
სახით მიმწოდებლის რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე დაყრდნობით.
2. რეგულირებადი აქტივის საწყისი ღირებულება განისაზღვრება აქტივის თვითღირებულებით.
3. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის რეგულირებადი აქტივების ბაზის
ღირებულება განისაზღვრება ისტორიული ღირებულების მოდელით.



4. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის მიერ რეგულირებადი აქტივების
სხვა საწარმოზე გაყიდვის შემთხვევაში, კომისია, შესაბამისი ტარიფის გაანგარიშებისას, არ
ითვალისწინებს აქტივის ხელმეორედ გაყიდვის ღირებულებას და ხელმძღვანელობს აქტივის
ისტორიული ღირებულებით.
5. რეგულირებად აქტივებთან დაკავშირებით გამოიყენება ცვეთის წრფივი დარიცხვის მეთოდით
განსაზღვრული, აქტივის ექსპლუატაციაში შესვლის წლისათვის მოქმედი კომისიის მიერ დამტკიცებული
სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების
ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.

მუხლი 9. საოპერაციო დანახარჯები

1. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის საოპერაციო დანახარჯებმა უნდა
უზრუნველყოს საჯარო მომსახურებაზე გასაწევი დანახარჯების ანაზღაურება, გარდა ამ მომსახურების
განსახორციელებლად მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ღირებულებისა, რეგულირებადი აქტივების
ცვეთის ხარჯის და უბალანსობის ხარჯისა.
2. სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ტარიფის გაანგარიშებისას კომისია ითვალისწინებს
საბაზისო წლის იმ საოპერაციო დანახარჯებს, რომლებიც დასაბუთებული, გონივრული და
სამართლიანია.
3. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდის ტარიფის გაანგარიშებისას
გაითვალისწინოს საპროგნოზო ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემები, რომლებსაც მიიჩნევს
დასაბუთებულად, გონივრულად და სამართლიანად.

მუხლი 10. უბალანსობის ხარჯი

1. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის მიერ ორმხრივი
ხელშეკრულებების, დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ელექტროენერგიის შესყიდვის შედეგად
წარმოქმნილი უბალანსობის ხარჯის გონივრული ოდენობის გაანგარიშებისას კომისია ეყრდნობა
განვლილი პერიოდის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი უბალანსობის ღირებულების სალდირებულ
მონაცემებს.
2. კომისია უფლებამოსილია უბალანსობის ხარჯის გონივრული ოდენობა სატარიფო რეგულირების
პერიოდისათვის განსაზღვროს საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით:= ∗ ∗ (( − ) ∗ + (− − ) ∗ + ( + ) ∗ + (− + ) ∗ ) (2)
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი რეგულირების პერიოდში (1≤i≤n);

– უბალანსობის ხარჯი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
– მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ოდენობა სატარიფო წლისთვის

(კვტს.თ);
– საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი რეგულირების

პერიოდისთვის (პროცენტი)
– უბალანსობის საპროგონოზო საშუალო შეწონილი ფასი საბალანსო

ელექტროენერგიის ბაზარზე შესაბამისი რეგულირების
პერიოდისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);

– ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის მიერ
მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასი
შესაბამისი რეგულირების პერიოდისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);



– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება დადებით და
დამამძიმებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება დადებით და
შემამსუბუქებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება უარყოფით და
დამამძიმებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ მიმწოდებელი იმყოფება უარყოფით და
შემამსუბუქებელ უბალანსობაში (პროცენტი).

მუხლი 11. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი

1. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი იანგარიშება ელექტროენერგიის დღით
ადრე და დღიურ ბაზრებზე შესასყიდი ელექტროენერგიის ღირებულებასა და კრედიტორული და
დებიტორული დავალიანების დაფარვის დღეებს შორის არსებულ განსხვავებაზე, რომელიც შეადგენს 40
კალენდარულ დღეს.
2. საოპერაციო ხარჯებისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის დაფარვისათვის საჭირო
საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი იანგარიშება კომისიის მიერ დამტკიცებული
ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის მე-15 მუხლში ასახული პრინციპების
გათვალისწინებით.
3. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება კომისიის მიერ
თითოეული რეგულირების პერიოდისათვის როგორც საპროცენტო განაკვეთი გრძელვადიან სესხებზე
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით.
4. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისათვის კომისია ასევე
გაიანგარიშებს სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის შესყიდვასთან
დაკავშირებული საბრუნავი კაპიტალის საპროცენტო ხარჯის კომპონენტს, რომლის ოდენობის
გაანგარიშება განხორცილდება ელექტროენერგიის შესყიდვის ყოველთვიური ღირებულების საპროგნოზო
სეზონური ცვალებადობის გათვალისწინებით.
5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გაანგარიშებული საბრუნავი კაპიტალის
საპროცენტო ხარჯის გაანგარიშებაში მონაწილე ელექტროენერგიის შესყიდვის ყოველთვიური
ღირებულების სეზონურ ცვალებადობასთან დაკავშირებული კომპონენტი უარყოფითი რიცხვია, მაშინ
აღნიშნული კომპონენტი გაანგარიშებაში გაუტოლდება ნულს.

მუხლი 12. ტარიფის კორექტირება რეგულირების პერიოდის განმავლობაში

1. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში არსებითად იცვლება
ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მოსალოდნელი ელექტროენერგიის საპროგნოზო
ფასები მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასის განსაზღვრისას კომისიის მიერ გამოყენებულ
საპროგნოზო ფასებთან შედარებით, კომისია უფლებამოსილია განახორციელოს ელექტროენერგიის
საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისთვის დადგენილი ტარიფების კორექტირება იმავე სატარიფო
რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ერთხელ.
2. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში არსებითად იცვლება
უბალანსობის ხარჯის გონივრული ოდენობა, კომისია უფლებამოსილია განახორციელოს
ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისთვის დადგენილი ტარიფების
კორექტირება იმავე სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ერთხელ.



მუხლი 13. ტარიფის დასადგენად წარსადგენი სატარიფო განაცხადი

1. ტარიფის დადგენის მიზნით, ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელი
ვალდებულია ტარიფის გაანგარიშების წელს მეთოდოლოგიის მე-14 მუხლის პირველ პუნქტით
განსაზღვრულ ვადაში კომისიას წარუდგინოს სატარიფო განაცხადი.
2. სატარიფო განაცხადის ფორმებსა და თანდართული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ამტკიცებს
კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.სატარიფო განაცხადთან ერთად
ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელმა ასევე უნდა წარმოადგინოს ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი და აუდირებული ფინანსური
ანგარიშგება.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელს არ გააჩნია
საბაზისო წლის მონაცემები, იგი უფლებამოსილია, სატარიფო განაცხადით წარმოადგინოს საპროგნოზო
მონაცემები.
4. კომისია უფლებამოსილია, ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელს
მოსთხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაციის ან/და სხვადასხვა სახის დასკვნის წარმოდგენა, რომელსაც
იგი საჭიროდ მიიჩნევს.
5. სატარიფო განაცხადისა და მასზე თანდართული მასალების სისწორეზე პასუხისმგებლობა
ეკისრება ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელს.

მუხლი 14. ტარიფის დადგენის ვადები და პროცედურები

1. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელი ვალდებულია, კომისიას
სატარიფო განაცხადი წარუდგინოს არაუგვიანეს ტარიფის გაანგარიშების წლის 4 ივლისისა. თუ
აღნიშნული თარიღი ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ სატარიფო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს
მომდევნო სამუშაო დღეს.
2. კომისია სატარიფო განაცხადის დამტკიცებულ ფორმასთან შესაბამისობას და მის სისრულეს
განიხილავს სატარიფო განაცხადის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
3. თუ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადი არ შეესაბამება კომისიის მიერ განსაზღვრულ ფორმას ან
წარმოდგენილია არასრულყოფილად, კომისია განმცხადებელს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად წერილობით
განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 30 სამუშაო დღისა. ეს ვადა განმცხადებლის მოთხოვნით შეიძლება
გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადით.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში ელექტროენერგიის საჯარო
მომსახურების სახით მიმწოდებელი კომისიაში არ წარმოადგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომისიის
გადაწყვეტილებით სატარიფო განაცხადი რჩება განუხილველად.
5. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და თავისი ინიციატივით
გადახედოს ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის ტარიფებს. ამ შემთხვევაში
ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის მიერ საჭირო ინფორმაციისა და
დოკუმენტაციის წარდგენის პირობები განისაზღვრება კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილებით.
6. სრულყოფილად წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადის მიღების ან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილებით იწყება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოება და შესაბამისი ცნობა ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე.
7. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისთვის შესაბამისი ტარიფების
დადგენა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების წესით.



8. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლისთვის შესაბამისი ტარიფების
დადგენამდე კომისია უფლებამოსილია, მოაწყოს შეხვედრები ან/და საჯარო სხდომები დაკავშირებული
საკითხების განხილვის მიზნით.

მუხლი 15. გარდამავალი დებულებები

1. კომისია განახორციელებს 2021-2023 სატარიფო წლებისთვის დადგენილი ელექტროენერგიის
საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების კორექტირებას მეთოდოლოგიის მე-6 მუხლით
გათვალისწინებული მისაწოდებელი ელექტროენერგიის ფასითა და მე-7 მუხლით გათვალისწინებული
საჯარო მომსახურების კომპონენტის მიზანშეწონილი და გონივრული ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ კორექტირებას კომისია განახორციელებს
კომისიის მიერ დამტკიცებული ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე
მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით განსაზღვრული
კორექტირების პრინციპების შესაბამისად.
3. გრძელვადიანი სესხის ღირებულება დგინდება თითოეული რეგულირების პერიოდისთვის და
2021 სატარიფო წლისთვის განისაზღვრება 13.19%-ის ოდენობით.
4. 2021-2023 წლებისთვის საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი განისაზღვრება 10%-ის
ოდენობით.
5. მეთოდოლოგიის საფუძველზე ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებლის
პირველი სატარიფო რეგულირების დროს არ ვრცელდება სატარიფო განაცხადის წარმოდგენისთვის
მეთოდოლოგიის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თარიღი.

დანართი №3

ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების
გაანგარიშების მეთოდოლოგია

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. მიზანი

1. ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის
(შემდგომში – მეთოდოლოგია) მიზანია ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების
გაანგარიშების წესისა და პრინციპების განსაზღვრა.
2. მეთოდოლოგია ვრცელდება საქართველოს მთავრობის მიერ ავტორიზებულ ელექტროენერგიის
ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელზე „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილი პირობების შესაბამისად.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები
1. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) საბოლოო მომხმარებელი – საბოლოო საყოფაცხოვრებო ან არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი,
რომელსაც ემსახურება ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი;
ბ) რეგულირებული საწარმო – ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი, რომელსაც
მეთოდოლოგიის საფუძველზე უდგინდება ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების
ტარიფები;



გ) კონკურენტული ფასის მარჟა – ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ფასის მარჟა, რომელიც
განისაზღვრება და დგინდება საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებლის
ავტორიზაციის შესახებ სამართლებრივი აქტით;
დ) ბაზარი პლუს მარჟა – რეგულირებული საწარმოს მიერ ბოლო ალტერნატივის მიწოდებისათვის
გამოყენებული ფასის მარჟა, რომელიც განისაზღვრება კომისიის მიერ.
ე) საბაზისო ფასი – ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების გასაანგარიშებლად
განსაზღვრული საბაზისო ფასი;
ვ) საერთო სისტემური კომპონენტი – ტარიფის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს ელექტროენერგიის
გადამცემი სისტემის ოპერატორის ტარიფსა და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა საფასურებს,
რომელიც კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა გადაიხადოს საბითუმო ბაზრის მონაწილემ.
2. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც განსაზღვრულია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონით და კომისიის მიერ დამტკიცებული
ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით.

მუხლი 3. ძირითადი პრინციპები

1. მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს, რომ მის საფუძველზე დადგენილი ელექტროენერგიის ბოლო
ალტერნატივის მიწოდების ტარიფები იყოს:
ა) დასაბუთებული, გონივრული, გადამოწმებადი, არადისკრიმინაციული, გამჭვირვალე და ობიექტურ
კრიტერიუმებზე დაფუძნებული, ასევე, იცავდეს მომხმარებელს მონოპოლიური ფასებისგან;
ბ) უფრო მაღალი, ვიდრე მომხმარებელთა იმავე კატეგორიისთვის ჩვეულებრივ პირობებში მიწოდებული
ელექტროენერგიის საშუალო საბაზრო ფასი.
2. ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფის გაანგარიშებაში გამოყენებული
ბაზარი პლუს მარჟა და კონკურენტული მარჟა მოიცავს ბოლო ალტერნატივის მიწოდების საქმიანობასთან
დაკავშირებულ ყველა დანახარჯსა და გონივრულ მოგებას.
3. კომისიის მიერ დადგენილი ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფები
იანგარიშება დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე.

მუხლი 4. სატარიფო რეგულირების პერიოდი

1. რეგულირებული საწარმოსთვის სატარიფო რეგულირების პერიოდი (n) განისაზღვრება 1
კალენდარული წლით.
2. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებულ საწარმოს მეთოდოლოგიის ფარგლებში პირველად
უდგინდება ტარიფი, კომისია უფლებამოსილია, შესაბამისი ტარიფის მოქმედების ვადა განსაზღვროს
მიმდინარე რეგულირების პერიოდის ბოლომდე ან მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის
ჩათვლით.

მუხლი 5. ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფი

საბოლოო მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფი
იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

( , ) = + + ∗ + +
სადაც:



T E SoLR EU - ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფი
საბოლოო მომხმარებლებისთვის, რომელსაც ადგენს კომისია
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (თეთრი/კვტ.სთ);

- საერთო სისტემური კომპონენტი (თეთრი/კვტ.სთ);
- კომისიის მიერ შესაბამისი გამანაწილებელი სისტემის

ოპერატორისთვის დადგენილი განაწილების ტარიფი, რომლის
სალიცენზიო არეალშიც მოქმედებს რეგულირებული საწარმო
(თეთრი/კვტ.სთ):

P reference EU (t-1,m) - საბაზისო ფასი, რომელიც საბოლოო მომხმარებლებისთვის ბოლო
ალტერნატივის მიწოდების განსახორციელებლად უთანაბრდება
გასული 12 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიის დღით ადრე
და დღიურ ბაზრებზე ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებულ თვის
საშუალო ფასთა შორის უმაღლეს ფასს, რომელსაც განსაზღვრავს
კომისია და აქვეყნებს კომისიის ვებგვერდზე (თეთრი/კვტ.სთ);

P market plus - ბაზარი პლუს მარჟა, რომელიც საბოლოო მომხმარებლებისთვის
ბოლო ალტერნატივის მიწოდების განსახორციელებლად
კომისიის მიერ განისაზღვრება 5%-ის ოდენობით (%);

P competitive - კონკურენტული ფასის მარჟა, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს
მთავრობამ ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებლის ავტორიზაციის
შესახებ სამართლებრივი აქტით (თეთრი/კვტ.სთ).

მუხლი 6. ტარიფის დასადგენად წარსადგენი დოკუმენტაცია

1. ტარიფის დადგენის მიზნით რეგულირებული საწარმო ვალდებულია ტარიფის გაანგარიშების
წელს, მეთოდოლოგიის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში კომისიას წარუდგინოს
სატარიფო განაცხადი.
2. სატარიფო განაცხადის ფორმებსა და თანდართული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ამტკიცებს
კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
3. სატარიფო განაცხადთან ერთად რეგულირებულმა საწარმომ ასევე უნდა წარუდგინოს კომისიას
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი და აუდირებული
ფინანსური ანგარიშგება.
4. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებულ საწარმოს არ გააჩნია საბაზისო წლის მონაცემები,
რეგულირებული საწარმო უფლებამოსილია, სატარიფო განაცხადით წარადგინოს საპროგნოზო
მონაცემები.
5. კომისია უფლებამოსილია, რეგულირებულ საწარმოს მოსთხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაციის
ან/და სხვადასხვა სახის დასკვნის წარმოდგენა, რომელსაც იგი საჭიროდ მიიჩნევს.
6. სატარიფო განაცხადისა და მასზე თანდართული მასალების სისწორეზე პასუხისმგებლობა
ეკისრება სატარიფო განაცხადის წარმომდგენს.

მუხლი 7. ტარიფის დადგენის ვადები და პროცედურები

1. ტარიფის დადგენის მიზნით რეგულირებული საწარმო ვალდებულია კომისიას წარუდგინოს
სატარიფო განაცხადი არაუგვიანეს საქართველოს მთავრობის მიერ ელექტროენერგიის ბოლო
ალტერნატივის მიმწოდებლის ავტორიზაციის შესახებ სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლიდან 5
(ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო ყოველი შემდგომი სატარიფო რეგულირების მიზნით არაუგვიანეს



ტარიფის გაანგარიშების წლის 4 ივლისისა. თუ აღნიშნული თარიღი ემთხვევა არასამუშაო დღეს,
სატარიფო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღეს.
2. კომისია სატარიფო განაცხადის დამტკიცებულ ფორმასთან შესაბამისობას და მის სისრულეს
განიხილავს სატარიფო განაცხადის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
3. თუ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადი არ შეესაბამება კომისიის მიერ დამტკიცებულ ფორმებს
ან წარმოდგენილია არასრულყოფილად, კომისია რეგულირებულ საწარმოს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად
წერილობით განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 30 სამუშაო დღისა. ეს ვადა რეგულირებადი საწარმოს
მოთხოვნით შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადით.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში რეგულირებული საწარმო
კომისიაში არ წარმოადგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომისიის გადაწყვეტილებით სატარიფო
განაცხადი რჩება განუხილველი.
5. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და თავისი ინიციატივით
გადახედოს რეგულირებული საწარმოს ტარიფებს. ამ შემთხვევაში რეგულირებული საწარმოს მიერ
საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის წარდგენის პირობები განისაზღვრება კომისიის შესაბამისი
გადაწყვეტილებით.
6. სრულყოფილად წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადის მიღების ან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებით იწყება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოება და შესაბამისი ცნობა ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე.
7. სატარიფო განაცხადის განხილვა კომისიაში მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.
8. რეგულირებული საწარმოსთვის შესაბამისი ტარიფების დადგენამდე, კომისია უფლებამოსილია,
მოაწყოს შეხვედრები ან/და საჯარო სხდომები დაკავშირებული საკითხების განხილვის მიზნით.

მუხლი 8. გარდამავალი დებულებები

ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების სრულყოფილი ფუნქციონირების დაწყებისა და
გასული პერიოდის 12 თვის უმაღლესი საშუალო თვიური ფასის არარსებობის შემთხვევაში,
მეთოდოლოგიის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული საბაზისო ფასის ნაცვლად გამოიყენება გასული 12
თვის განმავლობაში დაფიქსირებულ უმაღლეს ფასს სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული
ოპერატორის“ მიერ გასაყიდ საბალანსო ელექტროენერგიაზე.

დანართი №4

ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. მიზანი

1. ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის (შემდგომში –
მეთოდოლოგია) მიზანია „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნათა შესაბამისად ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების წესისა და
პრინციპების განსაზღვრა იმ ელექტროსადგურებისთვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება



ელექტროენერგიის მწარმოებელზე კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს მთავრობის მიერ
დაკისრებული საჯარო მომსახურების ვალდებულება.
2. მეთოდოლოგია არ ვრცელდება გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს სტატუსის მქონე
ელექტროსადგურებზე.
3. მეთოდოლოგიით ტარიფების გაანგარიშებისას გამოიყენება საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებული
წამახალისებელი რეგულირების („ზღვრული შემოსავლების“ რეგულირება) პრინციპები, რომლებიც
უზრუნველყოფს საწარმოს ფუნქციონირების ეფექტიანობის ზრდის სტიმულირებას.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი – წარმოებული ელექტროენერგიის რეგულირებული ფასი
რეგულირებული საწარმოს მფლობელობაში არსებული რეგულირებული ელექტროსადგურისთვის;
ბ) რეგულირებული ელექტროსადგური – რეგულირებული საწარმოს მფლობელობაში არსებული
ელექტროსადგური, რომელთან მიმართებაშიც ვრცელდება რეგულირებულ საწარმოზე კანონმდებლობის
შესაბამისად დაკისრებული საჯარო ვალდებულება;
გ) რეგულირებული საქმიანობა – რეგულირებული საწარმოს მიერ რეგულირებული ელექტროსადგურის
მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოების საქმიანობა, რომელიც რეგულირდება კომისიის მიერ
„ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
დ) რეგულირებული საწარმო – ელექტროენერგიის მწარმოებელი, რომელსაც კანონმდებლობის
შესაბამისად ეკისრება საჯარო მომსახურების ვალდებულება;
2. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც განსაზღვრულია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონით და კომისიის მიერ დამტკიცებული
ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილების და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით.

მუხლი 3. ძირითადი პრინციპები

1. მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე დადგენილი ტარიფები:
ა) იცავს მომხმარებელს მონოპოლიური ფასებისაგან;
ბ) ხელს უწყობს რეგულირებულ საწარმოს ფინანსური ამონაგების ზრდას ექსპლუატაციისა და მართვის
ეფექტიანობის გაზრდის გზით;
გ) ხელს უწყობს რეგულირებული საწარმოს სტაბილურ და საიმედო ფუნქციონირებას;
დ) უზრუნველყოფს რეგულირებული საწარმოსათვის გამჭვირვალე, სტაბილური და სამართლიანი
სატარიფო განაკვეთების დაწესებას.
2. რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი დანახარჯების ბაზის სტრუქტურის განსაზღვრისას
გამოიყენება „სამშენებლო ბლოკების“ მიდგომის მეთოდი. ამ მეთოდით განსაზღვრული რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზა შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:
ა) კაპიტალური დანახარჯები;
ბ) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
გ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
დ) უბალანსობის ხარჯი;
ე) კორექტირების კომპონენტი.
3. უბალანსობის ხარჯის, კაპიტალური დანახარჯების და არაკონტროლირებადი საოპერაციო
დანახარჯების, აგრეთვე კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების საპროგნოზო ნაწილის (spOpex,



ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაანგარიშება ხორციელდება საბაზისო წლის დანახარჯების
მარეგულირებელი აუდიტის შედეგებისა და სატარიფო რეგულირების პერიოდისათვის საპროგნოზო
დანახარჯების გათვალისწინებით, რომლის კორექტირება ხორციელდება „დანახარჯები პლუს“
მეთოდით, მეთოდოლოგიით განსაზღვრული კორექტირების პრინციპების შესაბამისად.
4. საბაზისო წლის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის შედეგებზე დაყრდნობით განსაზღვრულ
კონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებთან მიმართებაში გამოიყენება „წამახალისებელი
რეგულირების“ მექანიზმები, რაც გულისხმობს რეგულირებული საწარმოსათვის დანახარჯების
ოპტიმიზაციის მიზნით გარკვეული სტიმულების დაწესებას, წინამდებარე მეთოდოლოგიით
განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.
5. იმ შემთხვევაში, თუ დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის შედეგად გამოვლინდა კომისიის მიერ
2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში
დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის“ მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული
პერიოდის ინფორმაცია, რომლის იდენტიფიცირებაც არ მოხდა წინა სატარიფო წლის (წლების)
ტარიფების გაანგარიშებისას, კომისია უფლებამოსილია აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენოს საბაზისო
წლის აუდიტის შედეგების კორექტირებისთვის. კორექტირება განხორციელდება მეთოდოლოგიის IV
თავში ასახული პრინციპების გათვალისწინებით.
6. კომისიის მიერ ტარიფები იანგარიშება დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე.

მუხლი 4. სატარიფო რეგულირების და ტარიფების დადგენის პერიოდი

1. სატარიფო რეგულირების პერიოდი (n) განისაზღვრება 3 კალენდარული წლით.
2. კომისია ტარიფებს ადგენს სატარიფო რეგულირების მთელი პერიოდისთვის, ხოლო დადგენილი
ტარიფების კორექტირება ხორციელდება მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
3. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებულ ელექტროსადგურს მეთოდოლოგიის ფარგლებში პირველად
უდგინდება ტარიფი, კომისია უფლებამოსილია, შესაბამისი ტარიფის მოქმედების ვადა განსაზღვროს
მიმდინარე რეგულირების პერიოდის ბოლომდე ან მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის
ჩათვლით.
4. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC) ძირითადი კომპონენტების სიდიდეებისა და
ეფექტიანობის (X – ფაქტორი) ფაქტორის ფიქსირებულ განაკვეთებს კომისია ადგენს სატარიფო
რეგულირების მთელი პერიოდისათვის.

თავი II. რეგულირებადი დანახარჯების გაანგარიშება

მუხლი 5. რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა სატარიფო წლისთვის

რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი (t+i) სატარიფო
წლისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

RCB t+i = CAPEXt+i + cOPEXt+i + ncOPEXt+i + ICt+i + TVCORRt+i (1),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
– რეგულირებული ელექტროსადგურის რეგულირებადი დანახარჯების

ბაზა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
– რეგულირებული ელექტროსადგურის კაპიტალური დანახარჯები

შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);



– რეგულირებული ელექტროსადგურის კონტროლირებადი საოპერაციო
დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

– რეგულირებული ელექტროსადგურის არაკონტროლირებადი
საოპერაციო დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

ICt+i – რეგულირებული ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული
ელექტროენერგიით ელექტროენერგიის ბაზრებზე ვაჭრობისას
წარმოქმნილი უბალანსობის ხარჯი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის,
რომელიც იანგარიშება მეთოდოლოგიის მე-13 მუხლის შესაბამისად
(ლარი);

– დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი, რომელიც გაიანგარიშება
მეთოდოლოგიის მე-18 მუხლის შესაბამისად (ლარი).

მუხლი 6. კაპიტალური დანახარჯები

სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლისთვის კაპიტალური დანახარჯები
იანგარიშება შემდეგი ფორმულით: = ∗ + (2),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
CAPEX t+i – რეგულირებული ელექტროსადგურის კაპიტალური დანახარჯები

შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
RAB t+i – რეგულირებული ელექტროსადგურის რეგულირებადი აქტივების ბაზის

ღირებულება შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
WACC t+i – რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე ამონაგების ნორმა შესაბამისი

სატარიფო წლისთვის (პროცენტი);
D t+i – წლიური ცვეთა/ამორტიზაცია შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი).

მუხლი 7. რეგულირებადი აქტივების ბაზა

1. რეგულირებადი აქტივის ღირებულება განისაზღვრება ისტორიული ღირებულების შეფასების
მეთოდით.
2. იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგულირებადი აქტივის ღირებულება არ დგინდება ამ მუხლის
პირველი პუნქტით განსაზღვრული მეთოდით, კომისია იყენებს აქტივის აღდგენითი ღირებულებით
შეფასების მეთოდს.
3. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო ქონების (აქტივების) პრივატიზების შემთხვევაში რეგულირებადი
აქტივების საწყის ისტორიულ ღირებულებად მიიჩნევა ქონების საპრივატიზაციო ღირებულება,
შესაბამისი საპრივატიზაციო პირობების გათვალისწინებით.
4. სახელმწიფო/მუნიციპალურ კონტროლს დაქვემდებარებული რეგულირებული საწარმოების
შემთხვევაში რეგულირებადი აქტივების ისტორიულ ღირებულებად მიიჩნევა რეგულირებული საწარმოს
კაპიტალში შეტანილი ან/და საწარმოთა შერწყმის (გაერთიანება, მიერთება) შედეგად მიღებული
რეგულირებადი აქტივების საბალანსო ღირებულება, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული რეგულირებადი
აქტივების ისტორიული ღირებულების დადგენა შეუძლებელია.
5. რეგულირებული საწარმოს მიერ რეგულირებადი აქტივების სხვა საწარმოზე გაყიდვის
შემთხვევაში, კომისია შესაბამისი ტარიფის გაანგარიშებისას არ გაითვალისწინებს რეგულირებადი



აქტივის ხელმეორედ გაყიდვის ღირებულებას და იხელმძღვანელებს ამავე აქტივის ისტორიული
ღირებულებით.
6. კომისია რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზაში ასახავს ტარიფის გაანგარიშების
წლისა და სატარიფო რეგულირების პერიოდის სატარიფო წლებისთვის (გარდა ბოლო სატარიფო წლისა)
დაგეგმილ ინვესტიციებს, კომისიის მიერ დადგენილი წესით შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმის
შესაბამისად.
7. თუ რეგულირებული საწარმოს მიერ დაგეგმილი ინვესტიციები (კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი)
არ განხორციელდა კომისიის მიერ შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმით განსაზღვრულ პერიოდში (არ
დასრულდა საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებული შესაბამისი სატარიფო წლის ბოლომდე), ასეთი
ინვესტიციები განიხილება, როგორც დაუმთავრებელი მშენებლობა და აღნიშნულ ინვესტიციაზე
რეგულირებული საწარმოს მიერ მიღებული კაპიტალური დანახარჯები ექვემდებარება კორექტირებას
მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
8. კომისია უფლებამოსილია, ტარიფის გაანგარიშებისას არ გაითვალისწინოს რეგულირებული საწარმოს
მიერ შესაბამის პერიოდში ფაქტობრივად განხორციელებული ის ინვესტიცია, რომელიც არ
შეთანხმებულა კომისიასთან კანონმდებლობით დადგენილი წესით და არ იქნა მიჩნეული
მიზანშეწონილად ან/და  გონივრულად.
9. რეგულირებადი აქტივების ბაზაში არ მონაწილეობს:
ა) ინვესტიცია, რომელსაც კომისია არ მიიჩნევს დასაბუთებულად და გონივრულად;
ბ) ინვესტიციის ის ნაწილი, რომელიც აღემატება გონივრული დანახარჯის ოდენობას და რეგულირებული
საწარმოს მიერ არ იქნა გაწეული მინიმალური დანახარჯების პრინციპის შესამაბისად;
გ) რეგულირებად საქმიანობაში გამოუყენებელი აქტივები;
დ) დაუმთავრებელი მშენებლობა.
10. სატარიფო მიზნებისთვის კომისია რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულებას შეამცირებს
ინვესტიციის იმ ნაწილით, რომელიც დაფინანსებულია მესამე მხარის მიერ. ასევე, კომისია
უფლებამოსილია რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულებაში არ გაითვალისწინოს
რეგულირებული საწარმოს წილის/აქციების მფლობელის მიერ კაპიტალში შეტანილი მესამე მხარისაგან
გადაცემული აქტივის ღირებულება, თუ რეგულირებული საწარმოს წილის/აქციების მფლობელს ან
მესამე მხარეს წარმოადგენს სახელმწიფო ან საწარმო, რომლის წილის/აქციების არანაკლებ 50%-ს ფლობს
სახელმწიფო. მესამე მხარის მონაწილეობით შექმნილი აქტივები საწარმოს მიერ უნდა აღირიცხოს
განცალკევებულად.
11. კომისია ამ მუხლის მე-9 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული აქტივის თვითღირებულებაში
გაითვალისწინებს მშენებლობის პროცესში რეგულირებული საწარმოს მიერ მშენებლობის
დაფინანსებისათვის აღებული გრძელვადიანი სესხის ფაქტობრივი წლიური საპროცენტო განაკვეთის
ოდენობით გადახდილი სესხის პროცენტის კაპიტალიზირებულ ღირებულებას, მაგრამ არაუმეტეს
მეთოდოლოგიით განსაზღვრული სესხის ღირებულების (rd) განაკვეთისა.
12. რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება განისაზღვრება ამ
ბაზაში ჩართული რეგულირებადი აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულებით.
13. სატარიფო რეგულირების მიზნებისთვის საკანონმდებლო აქტების და კომისიის მიერ დამტკიცებული
სამართლებრივი აქტებით დადგენილი მოთხოვნის შემთხვევაში კომისია ვალდებულია, ხოლო სხვა
ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნის შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია, ტარიფში ასახოს
ზემოაღნიშნული კანონმდებლობის მოთხოვნის საფუძველზე რეგულირებული საწარმოს მიერ
ექსპლუატაციიდან გაყვანილი რეგულირებადი აქტივების შესაბამისი კაპიტალური დანახარჯები.
ამასთან, კომისია უფლებამოსილია ზემოაღნიშნული აქტივები განიხილოს რეგულირებად აქტივებად
მათი სასიცოცხლო ვადის ამოწურვამდე ან შესაბამისი სატარიფო წლის რეგულირებადი დანახარჯების
ბაზაში ერთჯერადად  ასახოს აღნიშნული აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება.



14. რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი (t+i)
სატარიფო წლის დასაწყისისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

(3),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
RAB t+i – რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება სატარიფო რეგულირების

პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლის დასაწყისში (ლარი);
TA t-1 – მატერიალური აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება საბაზისო

წლის ბოლოს (ლარი);
IA t-1 – არამატერიალური აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება საბაზისო

წლის ბოლოს (ლარი);
TP t-1 – მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილი აქტივების წმინდა საბალანსო

ღირებულება საბაზისო წლის ბოლოს (ლარი);
RA t+j – ტარიფის გაანგარიშების და სატარიფო რეგულირების პერიოდის

შესაბამისი სატარიფო წლის საინვესტიციო გეგმის ფარგლებში
ექსპლუატაციიდან გასაყვანი აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება
(ლარი);

pINV t+j – კომისიის მიერ დადგენილი წესით შეთანხმებული რეგულირებული
ელექტროსადგურის საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებული
(დაგეგმილი) აქტივების ღირებულება სატარიფო რეგულირების
პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

D t+j – წლიური ცვეთა/ამორტიზაცია სატარიფო რეგულირების პერიოდის
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც ერიცხება არსებულ და
დაგეგმილ მატერიალურ და არამატერიალურ აქტივებს (ლარი);

pTP t+j – მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილი აქტივების ღირებულება
სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

pDTP t+j – მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილ აქტივებზე დარიცხული წლიური
ცვეთა/ამორტიზაცია სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი).

მუხლი 8. ცვეთა/ამორტიზაცია

1. 2014 წლის 1 იანვრის შემდეგ ექსპლუატაციაში შესულ აქტივებთან დაკავშირებით გამოიყენება ცვეთის
წრფივი დარიცხვის მეთოდით განსაზღვრული, აქტივის ექსპლუატაციაში შესვლის წლისათვის მოქმედი
კომისიის მიერ დამტკიცებული სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების
რეგულირებადი აქტივების ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.
2. 2014 წლის 1 იანვრამდე ექსპლუატაციაში შესულ აქტივებთან დაკავშირებით კომისია ითვალისწინებს
რეგულირებული საწარმოს მიერ გამოყენებულ ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმებს, ხოლო ამ ინფორმაციის
ვერმოძიების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია გამოიყენოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით
განსაზღვრული საამორტიზაციო ანარიცხების გაანგარიშების წესი ან კომისიის მიერ დამტკიცებული
სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების
ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.



მუხლი 9. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება

1. რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე ამონაგების ნორმა განისაზღვრება კაპიტალის საშუალო შეწონილი
ღირებულების (WACC) მეთოდით.
2. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC) და მოკლევადიანი სესხის საპროცენტო
განაკვეთის (rd) უცვლელია სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში.
3.კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC) გადასახადებამდე ყოველი სატარიფო
რეგულირების პერიოდისათვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

(4),

სადაც:
WACCგადასახადებამდე – კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება გადასახადებამდე

(პროცენტი);
g – სესხის წილი (პროცენტი);
rd – სესხის ღირებულება (პროცენტი);
re – საკუთარი კაპიტალის ღირებულება (პროცენტი);
T – მოგების გადასახადი (პროცენტი).

4. საკუთარი კაპიტალის ღირებულება იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

re = (rrf - ds) + cr + β × mp (5),

სადაც:
rrf – ურისკო საპროცენტო განაკვეთი (პროცენტი);
ds – ქვეყნის დეფოლტ რისკი (პროცენტი);
cr – ქვეყნის რისკი (პროცენტი)
mp – ბაზრის რისკის პრემია (პროცენტი);
β – სექტორული რისკის კოეფიციენტი.

5. კომისიის მიერ კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC) განსაზღვრისათვის სესხის
წილი (g) მთლიან კაპიტალში გაითვალისწინება 60%-ის ოდენობით.

მუხლი 10. საოპერაციო დანახარჯები

1. მეთოდოლოგიის მიზნებისათვის საოპერაციო დანახარჯები შედგება ორი ნაწილისაგან:
ა) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
ბ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები.
2. საოპერაციო დანახარჯებმა უნდა უზრუნველყოს რეგულირებული საწარმოსათვის შესაბამის
რეგულირებად საქმიანობაზე გასაწევი დანახარჯების ანაზღაურება, მათ შორის:
ა) ექსპლუატაციისა და მომსახურების დანახარჯები;
ბ) ადმინისტრაციული და საერთო დანახარჯები.



3. საოპერაციო დანახარჯები უზრუნველყოფს მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილი აქტივების
მომსახურებასთან დაკავშირებული დანახარჯების (მათ შორის: მიმდინარე რემონტის, შენახვა-
ექსპლუატაციისა და სხვა დანახარჯების) ანაზღაურებას.
4. სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ტარიფის გაანგარიშებისას გაითვალისწინება კომისიის მიერ
2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში
დანახარჯების მარგულირებელი აუდიტის წესის“ შესაბამისად აუდირებული საბაზისო წლის ის
საოპერაციო დანახარჯები, რომლებიც დასაბუთებული, გონივრული და სამართლიანია.
5. კომისია უფლებამოსილია სატარიფო რეგულირების პერიოდის ტარიფის გაანგარიშებისას
გაითვალისწინოს საპროგნოზო ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემები, რომლებიც არ წარმოადგენს
საბაზისო წლის მონაცემებს, თუმცა კომისიის მიერ მიიჩნევა დასაბუთებულად, გონივრულად და
სამართლიანად.

მუხლი 11. კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები

1. კონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებში გაითვალისწინება ყველა ის დანახარჯი, რომლებზეც
რეგულირებულ საწარმოს აქვს გადაწყვეტილების მიღების საშუალება და, შესაბამისად, შეუძლია მათზე
ზეგავლენის მოხდენა.
2. რეგულირებული საწარმოსათვის სატარიფო რეგულირების პერიოდის (t+i) სატარიფო წლის
კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

(6),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
cOPEX t+i – რეგულირებული ელექტროსადგურის კონტროლირებადი საოპერაციო

დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
cOPEX t-1 – რეგულირებული ელექტროსადგურის კონტროლირებადი საოპერაციო

დანახარჯები საბაზისო წლისთვის (ლარი);
CPI t+j – ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი ტარიფის გაანგარიშების და

შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც განისაზღვრება საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ საპროგნოზო მონაცემებზე
დაყრდნობით (პროცენტი);

X t+j – ეფექტიანობის ფაქტორი ტარიფის გაანგარიშების და შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (პროცენტი).

– რეგულირებული ელექტროსადგურის კონტროლირებადი საოპერაციო
დანახარჯების ის ნაწილი, რომელიც არ წარმოადგენს საბაზისო წლის
ფაქტობრივ დანახარჯს, თუმცა კომისია მიზანშეწონილად მიიჩნევს მის
ასახვას საპროგნოზო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი უარყოფითი რიცხვია, სახელფასო ფონდთან
მიმართებაში იგი გათვალისწინებული იქნება ნულოვანი მაჩვენებლით (CPI t+j =0%), ხოლო იმ
შემთხვევაში, თუ აღემატება 5%-ს, სახელფასო ფონდთან მიმართებაში იგი გათვალისწინებული იქნება
5%-ის ოდენობით (CPI t+j =5%).
4. რეგულირებული საწარმოს კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების ის ნაწილი, რომელიც
სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის განისაზღვრება საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით
(spOPEXt+i), ან/და შეუძლებელია ამგვარი დანახარჯის დაპროგნოზირება, თუმცა წარმოადგენს
კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯის ამავე (spOPEXt+i) ნაწილს, ექვემდებარება კორექტირებას



როგორც ზრდის, ასევე შემცირების მიმართულებით, წინამდებარე მეთოდოლოგიის IV თავში ასახული
პრინციპების გათვალისწინებით.

მუხლი 12. არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები

1. არაკონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებში გაითვალისწინება ყველა ის დანახარჯი, რომელიც
გამოწვეულია გარეშე ფაქტორებით და რომელზეც რეგულირებულ საწარმოს გადაწყვეტილების მიღება ან
ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია (გადასახადები, მოსაკრებლები, კომისიის რეგულირების საფასური,
ბაზრის ოპერატორების საფასურები/ტარიფები და სხვა).
2. სატარიფო რეგულირების პერიოდის თითოეული სატარიფო წლისთვის არაკონტროლირებადი
საოპერაციო დანახარჯები განისაზღვრება საბაზისო წლის ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით, თუმცა
ასევე შესაძლებელია განისაზღვროს სატარიფო რეგულირების პერიოდის საპროგნოზო ტექნიკურ-
ეკონომიკური მონაცემების საფუძველზე.

მუხლი 13. უბალანსობის ხარჯი

1. საჯარო მომსახურების ვალდებულების მქონე ელექტროსადგურების ელექტროენერგიის დღით ადრე
და დღიურ ბაზრებზე ელექტროენერგიის ვაჭრობის შედეგად წარმოქმნილი უბალანსობის ხარჯის
გონივრული ოდენობის გაანგარიშებისას, კომისია ეყრდნობა განვლილი პერიოდის შემამსუბუქებელი და
დამამძიმებელი უბალანსობის ღირებულების სალდირებულ მონაცემებს.
2. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდისათვის უბალანსობის ხარჯის
გონივრული ოდენობა განსაზღვროს საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით.

მუხლი 14. დანახარჯების გამიჯვნა (ალოკაცია)

დანახარჯების გამიჯვნა (ალოკაცია) განხორციელდება კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14
დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი
აუდიტის წესის“ შესაბამისად.

თავი III. ტარიფის გაანგარიშება

მუხლი 15. რეგულირებული ელექტროსადგურის  ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი

1. რეგულირებული ელექტროსადგურის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი სატარიფო
რეგულირების პერიოდისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

= ∑∑ (7),

სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
– საჯარო მომსახურების ვალდებულების მქონე ელექტროსადგურის

ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი სატარიფო რეგულირების
პერიოდისთვის (თეთრი/კვტსთ);

– საჯარო მომსახურების ვალდებულების მქონე ელექტროსადგურის
რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა სატარიფო რეგულირების
პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);



– საჯარო მომსახურების ვალდებულების მქონე ელექტროსადგურის მიერ
ელექტროენერგიის ბაზრებზე (მათ შორის, საბალანსო ბაზარზე)
რეალიზებული ელექტროენერგიის ოდენობა სატარიფო რეგულირების
პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (კვტ.სთ).

მუხლი 16. ელექტროენერგიის ოდენობა

ტარიფების გაანგარიშებისას საჯარო მომსახურების ვალდებულების მქონე ელექტროსადგურის მიერ
ელექტროენერგიის ბაზრებზე გასაყიდი ელექტროენერგიის ოდენობა განისაზღვრება საპროგნოზო
მაჩვენებლებზე დაყრდნობით.

თავი IV. ტარიფის კორექტირება

მუხლი 17. ტარიფის კორექტირების პრინციპები და ძირითადი მექანიზმები

1. მეთოდოლოგია ტარიფის გაანგარიშებისას ითვალისწინებს დაგეგმილი მაჩვენებლების ასახვას
რეგულირებადი დანახარჯების ბაზაში. შესაბამისად, კომისია სატარიფო რეგულირების პერიოდის
თითოეული წლისთვის ტარიფების კორექტირებას განახორციელებს დანახარჯების კორექტირების
მაჩვენებლით.

მუხლი 18. ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების კორექტირება

1. თითოეული სატარიფო რეგულირების პერიოდის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი
ექვემდებარება კორექტირებას და ეფუძნება შემდეგ ფაქტორებს:
ა) კაპიტალური დანახარჯები;
ბ) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების საპროგნოზო ნაწილი;
გ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
დ) ელექტროენერგიის ოდენობა.
2. დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლისთვის დროში ფულის
ღირებულების გათვალისწინებით იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:= ∗ ∏ + ( ( ) ) (8),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
TVCORRt+i – დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი დროში ფულის

ღირებულების გათვალისწინებით შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი)

CORRt+i – კორექტირებას დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) წლის კორექტირება,
რომელიც აისახება (t+i) სატარიფო წლის რეგულირებადი დანახარჯების
ბაზაში (ლარი);

rd (t-(n+1)+i+j) – დროში ფულის ღირებულების განაკვეთი, რომელიც შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის მოქმედი სესხის ღირებულების ტოლია
(პროცენტი).

3. დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის იანგარიშება შემდეგი
ფორმულით:



= ( ) + ( ) + ( ) − ( ) (9),

სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების

პერიოდში (1≤i≤n);
CORR t+i – კორექტირებას დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) წლის კორექტირება,

რომელიც აისახება (t+i) სატარიფო წლის რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზაში (ლარი);

cCAPEX t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია (t-(n+1)+i) წლის
ფაქტობრივ და დაგეგმილ კაპიტალურ დანახარჯებს შორის სხვაობით
(ლარი);

corrOPEX t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია (t-(n+1)+i) წლის
ფაქტობრივ და დაგეგმილ საოპერაციო დანახარჯებს შორის სხვაობით
და ასევე ფაქტობრივ და დაგეგმილ ინფლაციის მაჩვენებლებს შორის
სხვაობით (ლარი);( ) – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია კორექტირებას
დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის ფაქტობრივ და
დაპროგნოზებულ უბალანსობის ხარჯებს შორის სხვაობით (ლარი);

cRev t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია (t-(n+1)+i) წლის
ელექტროენერგიის ფაქტობრივ და დაგეგმილ ოდენობებს შორის
სხვაობით (ლარი).

4. კომისია უფლებამოსილია, მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამის ტარიფში ასახოს
დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის ფარგლებში წარმოდგენილი რეგულირებული
ელექტროსადგურის ტარიფის გაანგარიშების წლის კაპიტალური დანახარჯების კორექტირების, ასევე
ტარიფის გაანგარიშების წლის გასული თვეების ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით გაანგარიშებული
სალტეზე გაცემული ელექტროენერგიის ფაქტობრივი ოდენობით მიღებული შემოსავლების
კორექტირების მაჩვენებლები, რომლებიც გაიანგარიშება ამ თავში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
5. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებული საწარმოს მფლობელობაში არსებული რეგულირებულ
ელექტროსადგურთან მიმართებაში აღარ ვრცელდება საჯარო მომსახურების ვალდებულება, აღნიშნული
ელექტროსადგურის დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელს, რომელიც გაიანგარიშება ამ თავში
ასახული პრინციპების შესაბამისად ვალდებულებისგან გათავისუფლების მომენტისათვის, კომისია
გაითვალისწინებს ამავე რეგულირებული საწარმოს მფლობელობაში არსებული,  სხვა რეგულირებული
ელექტროსადგურის/ელექტროსადგურების რეგულირებადი დანახარჯების ბაზის გაანგარიშებისას
მეთოდოლოგიაში ასახული პრინციპების გათვალისწინებით.
6. კომისია უფლებამოსილია რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა შეამციროს
კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის
სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის“ V და VI თავების შესაბამისად.

მუხლი 19. კაპიტალური დანახარჯების კორექტირება

1. თუ რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება ან/და წლიური ცვეთა
კონკრეტული სატარიფო წლისათვის განსხვავდება ამავე წლის შესაბამისი დაგეგმილი



მაჩვენებლებისაგან, ტარიფის კორექტირება ხდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,
მეთოდოლოგიის მე-7 მუხლში ასახული პრინციპების გათვალისწინებით.
2. რეგულირებული საწარმოს კაპიტალური დანახარჯების კორექტირება შესაბამისი წლისათვის
იანგარიშება შემდეგი ფორმულებით: = + (10),

სადაც:
cCAPEX – კაპიტალური დანახარჯების კორექტირება კონკრეტული წლისთვის

(ლარი);
cRet – ამონაგების კორექტირება კონკრეტული წლისათვის (ლარი);
cD – ცვეთის კორექტირება კონკრეტული საკორექტირებო წლისთვის (ლარი);

cRet = (aRAB – pRAB) × WACC (11),
სადაც:
cRet – ამონაგების კორექტირებული ღირებულება შესაბამისი წლისთვის

(ლარი);
aRAB – რეგულირებადი აქტივების ბაზის ფაქტობრივი ღირებულება შესაბამისი

წლისთვის (ლარი);
pRAB – რეგულირებადი აქტივების ბაზის დაგეგმილი ღირებულება სატარიფო

რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
WACC – კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება, რომელიც მოქმედებს

შესაბამის წლისთვის (პროცენტი);

cD = (aD – pD) (12),
სადაც:

cD – კორექტირებული წლიური ცვეთა/ამორტიზაციის ღირებულება
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

aD – ფაქტობრივი წლიური ცვეთა/ამორტიზაციის ღირებულება შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

pD(t–1) – დაგეგმილი წლიური ცვეთა/ამორტიზაციის ღირებულება შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი).

3. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო წელს ფაქტობრივად განხორციელებული სამშენებლო,
სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით, რეგულირებულ
საწარმოს მოსთხოვოს აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა
ყველა საინვესტიციო პროექტისთვის ან შესაბამისი შერჩევის გზით განსაზღვრული კონკრეტული
საინვესტიციო პროექტებისთვის.
4. კონკრეტული სატარიფო წლის იმ საინვესტიციო პროექტებთან მიმართებაში, რომელთა ექსპერტიზის
მიერ დადასტურებული ღირებულება ნაკლებია საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი განხორციელების
შესახებ რეგულირებული საწარმოს მიერ წარმოდგენილ ანგარიშში ასახული ამავე პროექტების
ღირებულებაზე, კომისია გაიანგარიშებს ზემოაღნიშნული საინვესტიციო პროექტების ექსპერტიზის მიერ
დადასტურებულ ღირებულებასა და საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი განხორციელების შესახებ
წარმოდგენილ ანგარიშში ასახულ ღირებულებებს შორის სხვაობის პროცენტულ ოდენობას შესაბამისი
სატარიფო წლის საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის მიზნით კომისიის მიერ შერჩეულ საინვესტიციო
პროექტების საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი განხორციელების შესახებ წარმოდგენილ ანგარიშში
ასახულ  ჯამურ ღირებულებასთან მიმართებაში.



5. კომისია კონკრეტული სატარიფო წლის იმ სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სარეკონსტრუქციო ტიპის
საინვესტიციო პროექტების ღირებულებებს, რომელთა დადასტურებაც არ მომხდარა შესაბამისი
საექსპერტო დასკვნების საფუძველზე, შეამცირებს ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გაანგარიშებული
პროცენტული ოდენობით.

მუხლი 20. საოპერაციო დანახარჯების კორექტირება

თუ კონკრეტულ წელს რეგულირებული საწარმოს მიერ ფაქტობრივად გაწეული საოპერაციო
დანახარჯები განსხვავდება დაგეგმილი საოპერაციო დანახარჯების ოდენობისაგან, მაშინ აღნიშნული
წლის საოპერაციო დანახარჯების კორექტირებული ოდენობა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

corrOPEX = (a ncOPEX – p ncOPEX) + (a spOPEX – p spOPEX) + cINFL (13),
სადაც:
corrOPEX – საოპერაციო დანახარჯების კორექტირებული ოდენობა შესაბამისი

სატარიფო წლისთვის (ლარი);
a ncOPEX – არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების ფაქტობრივი ოდენობა

შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
p ncOPEX – არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების დაგეგმილი ოდენობა

შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
a spOPEX – კორექტირებას დაქვემდებარებული კონტროლირებადი საოპერაციო

დანახარჯების ფაქტობრივი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

p spOPEX – კორექტირებას დაქვემდებარებული კონტროლირებადი საოპერაციო
დანახარჯების დაგეგმილი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

cINFL – კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების კორექტირებული
ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც გამოწვეულია
ინფლაციის ფაქტობრივ და დაგეგმილ მაჩვენებლებს შორის სხვაობით
(ლარი).

მუხლი 21. უბალანსობის ხარჯის კორექტირება

თუ კონკრეტულ წელს რეგულირებული საწარმოს მიერ ელექტროენერგიის ბაზრებზე
ელექტროენერგიით ვაჭრობისას წარმოქმნილი უბალანსობის ხარჯის ფაქტობრივი ოდენობა განსხვავდება
ამავე წლისთვის დაპროგნოზებული უბალანსობის ხარჯის ოდენობისაგან, მაშინ აღნიშნული წლის
უბალანსობის ხარჯი ექვემდებარება კორექტირებას, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

corrIC = a IC – p IC (14),

სადაც:
corrIC – უბალანსობის ხარჯის საკორექტირებელი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო

წლისთვის (ლარი);

a IC – უბალანსობის ხარჯის ფაქტობრივი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);



p IC – უბალანსობის ხარჯის საპროგნოზო ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

მუხლი 22. ელექტროენერგიის ოდენობით მიღებული შემოსავლების კორექტირება

1. თუ კონკრეტული სატარიფო წლისთვის რეგულირებული საწარმოს მიერ ფაქტობრივად წარმოებული
ელექტროენერგიისა ოდენობა განსხვავდება დაგეგმილი ოდენობისაგან, მაშინ აღნიშნული წლის
შემოსავლების კორექტირებული ოდენობა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

cREV = (aE – pE) × T (15),
სადაც:
cREV – შემოსავლების კორექტირებული ოდენობა სატარიფო რეგულირების

პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
aE – რეგულირებული ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული

ელექტროენერგიის ორგანიზებულ ბაზრებზე (მათ შორის საბალანსო
ბაზარზე) რეალიზებული ფაქტობრივი ოდენობა სატარიფო
რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (კვტსთ);

pE – რეგულირებული ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული
ელექტროენერგიის ორგანიზებულ ბაზრებზე (მათ შორის საბალანსო
ბაზარზე) რეალიზებული დაგეგმილი ოდენობა სატარიფო
რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (კვტსთ);

T – ტარიფი სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (თეთრი/კვტსთ).

2. კომისია არ გამოიყენებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ კორექტირების მექანიზმს იმ
შემთხვევაში, თუ სალტეზე გაცემული ელექტროენერგიის ფაქტობრივი ოდენობის დანაკლისი
დაგეგმილთან მიმართებაში გამოწვეულია რეგულირებული საწარმოს მიზეზით.

მუხლი 23. ტარიფების კორექტირება სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში

1. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებული საწარმოს წლიური ანგარიშის ანალიზის შედეგად
გამოვლინდება, რომ საანგარიშო წლის კორექტირების მოცულობა (CORR t+i ) უდრის ან აღემატება
შესაბამის წელს ტარიფით მისაღები შემოსავლის 10%-ს დადებითი ან უარყოფითი ნიშნით, კომისია
ვალდებულია, განახორციელოს კორექტირებას დაქვემდებარებული კომპონენტების დანახარჯების
მარეგულირებელ აუდიტი, რათა განსაზღვროს კორექტირების ზუსტი მოცულობა.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წლიური ანგარიშის ანალიზის შედეგად
კორექტირების მოცულობის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება მეთოდოლოგიის საფუძველზე
ტარიფის გაანგარიშებისთვის ჩატარებული რეგულირებული საწარმოს დანახარჯების მარეგულირებელი
აუდიტით არაგონივრულად მიჩნეული დანახარჯები.
3. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის
შედეგად დაზუსტებული კორექტირების მოცულობა (CORR t+i ) უდრის ან აღემატება შესაბამის წელს
ტარიფით მისაღები შემოსავლის 10%-ს დადებითი ან უარყოფითი ნიშნით, კომისია განახორციელებს
სატარიფო რეგულირების პერიოდზე რეგულირებული საწარმოსათვის დადგენილი ტარიფების
სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ცვლილებას.
4. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის მიმდინარეობისას, კომისიის მიერ
შეთანხმებულ რეგულირებული ელექტროსადგურის საინვესტიციო გეგმაში შეტანილი ცვლილებებით



გამოწვეული კაპიტალური დანახარჯების კორექტირების მოცულობა აჭარბებს ამავე სატარიფო
რეგულირების პერიოდისთვის განსაზღვრული რეგულირებადი დანახარჯების ბაზის საშუალო წლიური
ოდენობის 10%-ს, კომისია უფლებამოსილია, განახორციელოს კაპიტალური დანახარჯების
კორექტირების კომპონენტით სატარიფო რეგულირების პერიოდზე რეგულირებული
ელექტროსადგურისთვის დადგენილი ტარიფების კორექტირება აღნიშნული გარემოების დადგომის
მომდევნო სატარიფო წლის დასაწყისიდან ამ თავში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებული გარემოების დადგომის შემთხვევაში, სატარიფო განაცხადის
წარმოდგენისას, რეგულირებულ საწარმოზე არ ვრცელდება მეთოდოლოგიის 25-ე მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები.

თავი V. ტარიფების დადგენისა და განაცხადის წარდგენის პროცედურები

მუხლი 24. ტარიფის დასადგენად წარსადგენი დოკუმენტაცია

1. ტარიფის დადგენის მიზნით რეგულირებული საწარმო ვალდებულია ტარიფის გაანგარიშების
წელს, მეთოდოლოგიის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღრულ ვადაში კომისიას წარუდგინოს
სატარიფო განაცხადი.
2. სატარიფო განაცხადის ფორმებსა და თანდართული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ამტკიცებს
კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
3. სატარიფო განაცხადთან ერთად რეგულირებულმა საწარმომ კომისიას ასევე უნდა წარმოუდგინოს
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი და აუდირებული
ფინანსური ანგარიშგება.
4. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებული საწარმოს მიერ სატარიფო განაცხადი წარმოდგენილია
მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული საბაზისო წლის წლიური ანგარიშის წარმოდგენის ვადის
ამოწურვამდე და მეთოდოლოგიის ფარგლებში რეგულირებულ საწარმოს პირველად უდგინდება
ტარიფი, კომისია ტარიფის გაანგარიშებისას დაეყრდნობა უახლოესი პერიოდის აუდირებულ მონაცემებს.
იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებულ საწარმოს არ გააჩნია საბაზისო წლის მონაცემები, რეგულირებული
საწარმო უფლებამოსილია, სატარიფო განაცხადით წარადგინოს საპროგნოზო მონაცემები.
5. კომისია უფლებამოსილია რეგულირებულ საწარმოს მოსთხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაციის
ან/და სხვადასხვა სახის დასკვნის წარმოდგენა, რომელსაც იგი საჭიროდ მიიჩნევს.
6. სატარიფო განაცხადისა და მასზე თანდართული მასალების სისწორეზე პასუხისმგებლობა
ეკისრება სატარიფო განაცხადის წარმომდგენს.

მუხლი 25. ტარიფის დადგენის ვადები და პროცედურები

1. რეგულირებული საწარმო ვალდებულია სატარიფო განაცხადი კომისიაში წარადგინოს
არაუგვიანეს ტარიფის გაანგარიშების წლის 4 ივლისისა. თუ აღნიშნული თარიღი ემთხვევა არასამუშაო
დღეს, მაშინ სატარიფო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღეს.
2. კომისია სატარიფო განაცხადის დამტკიცებულ ფორმასთან შესაბამისობას და მის სისრულეს
განიხილავს სატარიფო განაცხადის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
3. თუ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადი არ შეესაბამება კომისიის მიერ დამტკიცებულ ფორმებს
ან წარმოდგენილია არასრულყოფილად, კომისია განმცხადებელს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად
წერილობით განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 30 სამუშაო დღისა. ეს ვადა განმცხადებლის მოთხოვნით
შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადით.



4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში რეგულირებული საწარმო
კომისიაში არ წარმოადგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომისიის გადაწყვეტილებით სატარიფო
განაცხადი რჩება განუხილველად.
5. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და თავისი ინიციატივით
გადახედოს რეგულირებული საწარმოს ტარიფებს. ამ შემთხვევაში საწარმოს მიერ საჭირო ინფორმაციისა
და დოკუმენტაციის წარდგენის პირობები განისაზღვრება კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილებით.
6. სრულყოფილად წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადის მიღების ან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებით იწყება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოება და შესაბამისი ცნობა ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე.
7. სატარიფო განაცხადის განხილვა კომისიაში მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.
8. სატარიფო განაცხადის განხილვისას, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, კომისია
უფლებამოსილია, მოაწყოს შეხვედრები ან/და საჯარო სხდომები აღნიშნულ სატარიფო განაცხადთან
დაკავშირებით.

თავი VI. გარდამავალი დებულებები

მუხლი 26. გარდამავალი დებულება

1. 2018-2020 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის კაპიტალის საშუალო შეწონილი
ღირებულების (WACC) შეადგენს 16.40%-ს, რომლის კომპონენტების სიდიდეები განისაზღვრება
შემდეგნაირად:
ა) ურისკო საპროცენტო განაკვეთი (rrf) – 12.22%;
ბ) სესხის ღირებულება (rd) – 12.93%;
გ) ბაზრის რისკის პრემია (mp) – 6.17%;
დ) ქვეყნის დეფოლტ რისკი (ds) – 4.16%;
ე) ქვეყნის რისკი (cr) – 5.12%;
ვ) სექტორული რისკის კოეფიციენტი (β) – 0.84.
2. 2021-2023 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის კაპიტალის საშუალო შეწონილი
ღირებულების განაკვეთი (WACC) შეადგენს 15.39%-ს, რომლის კომპონენტების და მოკლევადიანი სესხის
საპროცენტო განაკვეთის (rsd) სიდიდეები განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) ურისკო საპროცენტო განაკვეთი (rrf) – 10.24%;
ბ) სესხის ღირებულება (rd) – 13.19%;
გ) ბაზრის რისკის პრემია (mp) – 5.55%;
დ) ქვეყნის დეფოლტ რისკი (ds) – 3.53%;
ე) ქვეყნის რისკი (cr) – 4.41%;
ვ) სექტორული რისკის კოეფიციენტი (β) – 0.86;
ზ) მოკლევადიანი სესხის საპროცენტო განაკვეთი (rsd) – 12.13%.
3. 2018 წლის პირველ იანვრამდე მოქმედი ტარიფების კორექტირების მიზნებისთვის დროში ფულის
ღირებულების განაკვეთი აღნიშნულ თარიღამდე პერიოდზე კომისიის მიერ ამავე პერიოდზე დადგენილი
კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (13.54%) ტოლია.
4. 2021-2023 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ზოგადი ეფექტიანობის ფაქტორი (Xზოგ)
უდრის 1%-ს, ხოლო ინდივიდულაური ეფექტიანობის ფაქტორი (Xინდ) – 0-ს.
5. ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატის მფლობელობაში არსებული ელექტროსადგურის
სატარიფო რეგულირებისაგან გათავისუფლების შემთხვევაში, აღნიშნული ელექტროსადგურის
დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელს, რომელიც გაიანგარიშება მეთოდოლოგიის IV თავში ასახული



პრინციპების შესაბამისად სატარიფო რეგულირებისაგან გათავისუფლების მომენტისათვის, კომისია
გაითვალისწინებს ამავე ლიცენზიატის საკუთრებაში არსებული, რეგულირებული
ელექტროსადგურ(ებ)ის დანახარჯების ბაზის გაანგარიშებისას ამ მეთოდოლოგიაში ასახული
პრინციპების გათვალისწინებით.

დანართი №5

ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. მიზანი

1. ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის (შემდგომში – მეთოდოლოგია) მიზანია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად
ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების წესისა და პრინციპების განსაზღვრა.
2. მეთოდოლოგიით განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად ტარიფების დადგენის მიზნით
ხორციელდება რეგულირებული საწარმოს დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტი კომისიის მიერ 2014
წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების
მარეგულირებელი აუდიტის წესის“ შესაბამისად.
3. მეთოდოლოგიით ტარიფების გაანგარიშებისას გამოიყენება საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებული
წამახალისებელი რეგულირების (ზღვრული შემოსავლების რეგულირება) პრინციპები, რომლებიც
უზრუნველყოფს რეგულირებული საწარმოს ფუნქციონირების ეფექტიანობის ზრდის სტიმულირებას.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) არამატერიალური აქტივი – რეგულირებად საქმიანობაში გამოყენებული ფიზიკური ფორმის არმქონე,
იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი;
ბ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები (ncOPEX) – რეგულირებული საწარმოს დანახარჯები,
რომლებიც გამოწვეულია გარეშე ფაქტორებით და რომლებზეც რეგულირებული საწარმო გავლენას ვერ
ახდენს;
გ) არარეგულირებადი აქტივი – აქტივი, რომელიც არ გამოიყენება რეგულირებად საქმიანობაში;
დ) აქტივის აღდგენითი ღირებულება – დანახარჯების ჯამური თანხა, რომელიც საჭირო იქნება
შესაფასებელი აქტივის ანალოგიური აქტივის შესაქმნელად, შესაბამისი ცვეთის გათვალისწინებით;
ე) აქტივის თვითღირებულება – აქტივის შექმნის ან საწყისი შეძენის დროს გადახდილი ფულის ან ფულის
ეკვივალენტების ან სხვა კომპენსაციის რეალური ღირებულების თანხა;
ვ) აქტივის ისტორიული ღირებულებით შეფასების მეთოდი – აქტივის ღირებულების შეფასება მისი
შექმნის ან საწყისი შეძენის ფასით;
ზ) აქტივის წმინდა საბალანსო ღირებულება – აქტივის თვითღირებულებას (ამავე აქტივზე
განხორციელებული ინვესტიციის გათვალისწინებით) გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია;



თ) დადებითი უბალანსობა – უბალანსობა, როდესაც მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის
მოხმარების ფაქტობრივი ოდენობა აჭარბებს დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე შესყიდული
ელექტროენერგიის ოდენობას;
ი) დამამძიმებელი უბალანსობა – დაბალანსების ჯგუფის მიერ გამოწვეული უბალანსობა, რომელიც
უბალანსობის ანგარიშსწორების პერიოდში ზრდის ელექტროენერგეტიკული სისტემის უბალანსობას;
კ) დანახარჯების კასკადირების მეთოდი – ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის ზედა ძაბვის
საფეხურს მიკუთვნებული ხარჯის ნაწილის ასახვა მომდევნო ძაბვის საფეხურს მიკუთვნებულ ხარჯებში;
ლ) ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი – ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ
ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის მეშვეობით ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების მომსახურების
ფასი;
მ) ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფი – ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის
ოპერატორის მიერ ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის მეშვეობით ელექტროენერგიის
ტრანსპორტირების მომსახურების ფასი;
ნ) ელექტროენერგიის ზენორმატიული დანაკარგი – დადებითი სხვაობა ელექტროენერგიის გადამცემ ან
გამანაწილებელ ქსელში არსებულ ელექტროენერგიის ფაქტობრივ დანაკარგსა და შესაბამისი ქსელის
ელექტროენერგიის ნორმატიულ დანაკარგს შორის;
ო) ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგი – კომისიის მიერ დამტკიცებული „ელექტროენერგიის
ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ შესაბამისად, ელექტროენერგიის გადამცემი ან
გამანაწილებელი ქსელისათვის კომისიის მიერ დადგენილი ელექტროენერგიის დანაკარგის დასაშვები
ოდენობა;
პ) ელექტროენერგიის ფაქტობრივი დანაკარგი – კომისიის მიერ დამტკიცებული „ელექტროენერგიის
ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ შესაბამისად გაანგარიშებული ელექტროენერგიის
დანაკარგის ფაქტობრივი ოდენობა შესაბამის გადამცემ ან გამანაწილებელ ქსელში;
ჟ) ელექტროენერგიის შესასყიდი ფასი – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების შესავსებად
შესასყიდი ელექტროენერგიის ფასი, რომელიც მოიცავს ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და
გადამცემი სისტემის ოპერატორების მიერ დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე შესასყიდი
ელექტროენერგიის საბაზრო ფასს და აღნიშნული ოპერატორების მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად
გადასახდელ ტარიფებსა და საფასურებს (გადაცემის ტარიფი, ბაზრის ოპერატორების ტარიფები და
საფასურები, გარანტირებული სიმძლავრის საფასური და ა.შ.);
რ) ეფექტიანობის ფაქტორი (X - ფაქტორი) – რეგულირებული საწარმოს პროდუქტიულობისა და
საოპერაციო საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის განაკვეთი, რომელიც მოიცავს ზოგადი ეფექტიანობის
ფაქტორს (Xზოგ) და ინდივიდუალური ეფექტიანობის ფაქტორს (Xინდ);
ს) ზოგადი ეფექტიანობის ფაქტორი (Xზოგ) – კონკრეტული რეგულირებული საქმიანობის ეფექტიანობის
ზრდის განაკვეთი;
ტ) ინდივიდუალური ეფექტიანობის ფაქტორი (Xინდ) – კონკრეტული რეგულირებული საწარმოს
ეფექტიანობის ზრდის განაკვეთი;
უ) ინვესტიცია – რეგულირებადი აქტივის შექმნის, შეძენის, მოდერნიზაციის, რეკონსტრუქციის ან/და
რეაბილიტაციისათვის განხორციელებული კაპიტალური დაბანდებები;
ფ) ინფლაცია – სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის“ მიერ გამოქვეყნებული
სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) საშუალო წლიური მაჩვენებლის პროცენტული ცვლილება წინა
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან;
ქ) კალენდარული წელი - პერიოდი პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით;
ღ) კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC) – რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე ამონაგების
ნორმა, რომელიც იანგარიშება გადასახადებამდე, კომისიის მიერ დადგენილი კაპიტალის (საკუთარი და
მოზიდული) სტრუქტურის მიხედვით;



ყ) კაპიტალური დანახარჯები (CAPEX) – რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე ამონაგებისა და
ცვეთის/ამორტიზაციის ჯამი;
შ) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები (cOPEX) – რეგულირებული საწარმოს საოპერაციო
დანახარჯები, რომლებიც გამოწვეულია შიდა ფაქტორებით და რომლებზეც რეგულირებულ საწარმოს
შეუძლია გავლენის მოხდენა;
ჩ) მატერიალური აქტივი – რეგულირებად საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი საშუალება, რომლის
სასარგებლო მომსახურების ვადა აღემატება ერთ წელს;
ც) მესამე მხარე – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი (მათ შორის: სახელმწიფო, მომხმარებელი
და სხვა), გარდა რეგულირებული საწარმოს წილის/აქციების მფლობელისა, რომელიც ამავე
რეგულირებულ საწარმოზე გასცემს სუბსიდიას, გრანტს, იხდის ელექტროენერგიის გადამცემ და
გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურს ან/და რეგულირებულ საწარმოს უსასყიდლოდ გადასცემს
მატერიალურ და არამატერიალურ აქტივებს;
ძ) რეგულირებადი აქტივი - მატერიალური და არამატერიალური აქტივი;
წ) რეგულირებადი აქტივების ბაზა (RAB) – რეგულირებული საწარმოს მიერ რეგულირებად საქმიანობაში
გამოყენებული მატერიალური და არამატერიალური აქტივები;
ჭ) რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა (RCB) – სატარიფო წლისთვის კომისიის მიერ რეგულირებული
საწარმოსთვის ნებადართული შემოსავალი, რომელიც საჭიროა რეგულირებული საწარმოს ეფექტიანი
ფუნქციონირებისათვის და მოიცავს გონივრულ ხარჯებსა და მიზანშეწონილ მოგებას;
ხ) რეგულირებული საქმიანობა – ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის,
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის ან საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების
ბაზრის ოპერირების საქმიანობა, რომელიც რეგულირდება კომისიის მიერ „ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ჯ) რეგულირებული საწარმო – ელექტროენერგიის გადამცემი ან გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი
ან საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორი, რომელსაც მეთოდოლოგიის
საფუძველზე უდგინდება ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილების ან/და საბალანსო და დამხმარე
მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფები;
ჰ) საბაზისო წელი (t-1) – ტარიფის გაანგარიშების წლის წინა კალენდარული წელი;
ჰ1) საბრუნავი კაპიტალი (WC) - რეგულირებული საწარმოს საოპერაციო დანახარჯების
დაფინანსებისათვის კომისიის მიერ განსაზღვრული თანხის ოდენობა;
ჰ2) „სამშენებლო ბლოკების“ მეთოდი – რეგულირებადი დანახარჯების ბაზის სტრუქტურის განსაზღვრა
მისი შემადგენელი კომპონენტების მიხედვით;
ჰ3) საოპერაციო დანახარჯები (OPEX) – ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ან გამანაწილებელი
სისტემის ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურებასთან დაკავშირებული კონტროლირებადი
საოპერაციო დანახარჯებისა (cOPEX) და არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების (ncOPEX)
ჯამი;
ჰ4) საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი – უბალანსობის სიდიდის (კვტ.სთ) წილი მოხმარებულ
ელექტროენერგიაში (პროცენტი);
ჰ5) სატარიფო განაცხადი – ტარიფის დადგენის ან/და კორექტირების მოთხოვნის მიზნით
რეგულირებული საწარმოს მიერ მომზადებული განაცხადი;
ჰ6) სატარიფო რეგულირების პერიოდი (n) – კომისიის მიერ განსაზღვრული პერიოდი, რომელზეც
მოქმედებს კომისიის მიერ დადგენილი შესაბამისი ტარიფები;
ჰ7) სატარიფო წელი (t+i) – სატარიფო რეგულირების პერიოდის კონკრეტული კალენდარული წელი;
ჰ8) სპეციალური საოპერაციო დანახარჯები (spOPEX) – კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების
(cOPEX) ნაწილი, რომელიც არ წარმოადგენს რეგულირებული საწარმოს საბაზისო წლის ფაქტობრივ
დანახარჯს, თუმცა ექვემდებარება სატარიფო წლის კონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებში ასახვას;



ჰ9) ტარიფის გაანგარიშების წელი (t) – სატარიფო რეგულირების პერიოდის პირველი სატარიფო წლის
წინა კალენდარული წელი;
ჰ10) უარყოფითი უბალანსობა – უბალანსობა, როდესაც მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის
მოხმარების ფაქტობრივი ოდენობა ნაკლებია დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე შესყიდული
ელექტროენერგიის ოდენობაზე;
ჰ11) უბალანსობა – ელექტროენერგიის მოცულობა, რომელიც წარმოადგენს უბალანსობის
ანგარიშსწორების პერიოდში დაბალანსებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ გაყიდული ან/და შესყიდული,
ფაქტობრივად გამომუშავებული ან/და მოხმარებული ელექტროენერგიის მოცულობებს შორის სხვაობას;
ჰ12) შემამსუბუქებელი უბალანსობა – დაბალანსების ჯგუფის მიერ გამოწვეული უბალანსობა, რომელიც
უბალანსობის ანგარიშსწორების პერიოდში ამცირებს ელექტროენერგეტიკული სისტემის უბალანსობას;
ჰ13) ცვეთა/ამორტიზაცია – მატერიალური და არამატერიალური აქტივების ცვეთადი ღირებულების
გადანაწილება მისი სასარგებლო მომსახურების ვადაზე;
2. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც განსაზღვრულია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 3. ძირითდი პრინციპები

1. მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე დადგენილი ტარიფები:
ა) იცავს მომხმარებელს მონოპოლიური ფასებისაგან;
ბ) სტიმულს აძლევს რეგულირებულ საწარმოს, გაზარდოს ეფექტიანობა საკუთარი ხარჯების
ოპტიმიზაციის საფუძველზე იმ პირობით, რომ არ მოხდეს რეგულირებული საწარმოს მომსახურების
ხარისხისა და ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესება;
გ) ხელს უწყობს რეგულირებული საწარმოს ფინანსური ამონაგების ზრდას ექსპლუატაციისა და მართვის
ეფექტიანობის გაზრდის გზით;
დ) ხელს უწყობს რეგულირებული საწარმოს სტაბილურ და საიმედო ფუნქციონირებას;
ე) უზრუნველყოფს რეგულირებული საწარმოსათვის გამჭვირვალე, სტაბილური და სამართლიანი
სატარიფო განაკვეთების დაწესებას.
2. მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს, რომ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორისთვის
დადგენილი გადაცემის ტარიფი მოიცავდეს ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის მესაკუთრის
ანაზღაურებას მიზანშეწონილი და გონივრული ოდენობით, კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14
დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი
აუდიტის წესით“ განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.
3. მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს ქსელური აქტივებისა და მათში განხორციელებული,
გასათვალისწინებელი ახალი ინვესტიციების სათანადოდ ანაზღაურებას, თუ აღნიშნული ინვესტიციები
განხორციელებულია ეკონომიკურად გამართლებული და ეფექტიანი გზით.
4. რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი დანახარჯების ბაზის სტრუქტურის განსაზღვრისას
გამოიყენება „სამშენებლო ბლოკების“ მიდგომის მეთოდი. ამ მეთოდით განსაზღვრული რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზა შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:
ა) კაპიტალური დანახარჯები;
ბ) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
გ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
დ) საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო დანახარჯი;
ე) გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებისთვის, დანახარჯები ელექტროენერგიის
გადამცემ ან გამანაწილებელ ქსელში ნორმატიული დანაკარგების შესავსებად;
ვ) ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ საბალანსო პროდუქტების შესყიდვასა და
დამხმარე მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული დანახარჯები



ზ) გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებისთვის, უბალანსობის ხარჯი;
თ) კორექტირების კომპონენტი;
ი) ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მომსახურების ხარისხის კომპონენტი.
5. უბალანსობის ხარჯის, კაპიტალური დანახარჯების და არაკონტროლირებადი საოპერაციო
დანახარჯების, აგრეთვე კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების საპროგნოზო ნაწილის, კერძოდ,
სპეციალურ საოპერაციო დანახარჯების (spOpex, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაანგარიშება
ხორციელდება საბაზისო წლის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის შედეგების და სატარიფო
რეგულირების პერიოდისათვის საპროგნოზო დანახარჯების გათვალისწინებით, რომლის კორექტირება
ხორციელდება „დანახარჯები პლუს“ მეთოდით, მეთოდოლოგიით განსაზღვრული კორექტირების
პრინციპების შესაბამისად.
6. საბაზისო წლის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის შედეგებზე დაყრდნობით
განსაზღვრულ კონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებთან მიმართებაში გამოიყენება
„წამახალისებელი რეგულირების“ მექანიზმები, რაც გულისხმობს რეგულირებული საწარმოსათვის
დანახარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით გარკვეული სტიმულების დაწესებას, მეთოდოლოგიით
განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.
7. იმ შემთხვევაში, თუ დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის შედეგად გამოვლინდა კომისიის
მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში
დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის“ მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული
პერიოდის ინფორმაცია, რომლის იდენტიფიცირებაც არ მოხდა წინა სატარიფო წლის (წლების)
ტარიფების გაანგარიშებისას, კომისია უფლებამოსილია აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენოს საბაზისო
წლის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის შედეგების კორექტირებისთვის. აღნიშნულის
გათვალისწინებით შესაბამისი სატარიფო კომპონენტის კორექტირება განხორციელდება მეთოდოლოგიის
IV თავში ასახული პრინციპების გათვალისწინებით.
8. კომისიის მიერ ტარიფები იანგარიშება დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე.

მუხლი 4. სატარიფო რეგულირების და ტარიფის დადგენის პერიოდი

1. სატარიფო რეგულირების პერიოდი (n) განისაზღვრება 5 კალენდარული წლით.
2. კომისია ტარიფებს ადგენს სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის, ხოლო ტარიფების
კორექტირება ხორციელდება მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
3. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებულ საწარმოს მეთოდოლოგიის ფარგლებში პირველად
უდგინდება ტარიფი, კომისია უფლებამოსილია, შესაბამისი ტარიფის მოქმედების ვადა განსაზღვროს
მიმდინარე სატარეფო რეგულირების პერიოდის ბოლომდე ან მომდევნო სატარიფო რეგულირების
პერიოდის ჩათვლით.
4. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC) ძირითადი კომპონენტების სიდიდეებისა
და ეფექტიანობის (X - ფაქტორი) ფაქტორის ფიქსირებულ განაკვეთებს კომისია ადგენს სატარიფო
რეგულირების პერიოდისათვის.

თავი II. რეგულირებადი დანახარჯების გაანგარიშება

მუხლი 5. კაპიტალური დანახარჯები

რეგულირებული საწარმოს სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლისთვის
კაპიტალური დანახარჯები იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:CAPEX = RAB ∗ WACC + D (2),



სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
CAPEX t+i – კაპიტალური დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

RAB t+i – რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

WACC t+i – რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე ამონაგების ნორმა შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (პროცენტი);

D t+i – წლიური ცვეთა/ამორტიზაცია შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი).

მუხლი 6. რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა

რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა სატარიფო რეგულირების პერიოდის
შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

RCB t+i = CAPEXt+i + cOPEXt+i + ncOPEXt+i + CNLt+i +ICt+i +BASCt+i + WCCt+i + TVCORRt+i +/- Qt+i (1),
სადაც:

I – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების
პერიოდში (1≤i≤n);

– რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

– კაპიტალური დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

– კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

– არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

– ელექტროენერგიის გადამცემ და გამანაწილებელ ქსელში
ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების ღირებულება
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

ICt+i – გადამცემი ან გამანაწილებელი ქსელის ოპერატორის მიერ ქსელში
ელექტროენერგიის დანაკარგის შევსების მიზნით
ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე
ელექტროენერგიის შესყიდვისას წარმოქმნილი უბალანსობის
ხარჯი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც იანგარიშება
მეთოდოლოგიის მე-13 მუხლის შესაბამისად (ლარი);



BASCt+i - ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ
საბალანსო პროდუქტების შესყიდვასა და დამხმარე
მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული დანახარჯები
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

– საბრუნავი კაპიტალის საპროცენტო ხარჯი შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

– დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი, რომელიც
იანგარიშება მეთოდოლოგიის 21-ე მუხლის შესაბამისად (ლარი);

– კომისიის მიერ შესაბამისი ნორმატიული აქტით/აქტებით
რეგულირებული საწარმოსთვის განსაზღვრული მომსახურების
ხარისხის საერთო სტანდარტის წლიური სამიზნე
მაჩვენებლის/მაჩვენებლების გაუმჯობესება/გაუარესების
ფინანსური შედეგი (ლარი).

მუხლი 7. რეგულირებადი აქტივების ბაზა

1. რეგულირებადი აქტივების ბაზის ფორმირებაში მონაწილეობს როგორც რეგულირებული
საწარმოს მიერ რეგულირებულ საქმიანობაში გამოყენებული რეგულირებადი აქტივები, ასევე კომისიის
მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეთანხმებული რეგულირებული საწარმოს საინვესტიციო
გეგმით გათვალისწინებული აქტივები.
2. რეგულირებადი აქტივის ღირებულება განისაზღვრება ისტორიული ღირებულების შეფასების
მეთოდით.
3. იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგულირებადი აქტივის ღირებულება არ დგინდება ამ მუხლის მე-2
პუნქტით განსაზღვრული მეთოდით, კომისია იყენებს აქტივის აღდგენითი ღირებულებით შეფასების
მეთოდს.
4. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო ქონების (აქტივების) პრივატიზების შემთხვევაში რეგულირებადი
აქტივების საწყის ისტორიულ ღირებულებად მიიჩნევა ქონების საპრივატიზაციო ღირებულება,
შესაბამისი საპრივატიზაციო პირობების გათვალისწინებით.
5. სახელმწიფო/მუნიციპალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოების შემთხვევაში, თუ
აღნიშნული რეგულირებადი აქტივების ისტორიული ღირებულების დადგენა შეუძლებელია,
რეგულირებადი აქტივების ისტორიულ ღირებულებად მიიჩნევა საწარმოს კაპიტალში შეტანილი ან/და
საწარმოთა შერწყმის (გაერთიანება, მიერთება) შედეგად მიღებული რეგულირებადი აქტივების
საბალანსო ღირებულება..
6. რეგულირებული საწარმოს მიერ რეგულირებადი აქტივების სხვა რეგულირებულ საწარმოზე
გაყიდვის შემთხვევაში, კომისია შესაბამისი ტარიფის გაანგარიშებისას არ გაითვალისწინებს
რეგულირებადი აქტივის ხელმეორედ გაყიდვის ღირებულებას და იხელმძღვანელებს ამავე აქტივის
ისტორიული ღირებულებით.
7. თუ რეგულირებული საწარმოს მიერ დაგეგმილი ინვესტიციები (კონკრეტული საინვესტიციო
პროექტი) არ განხორციელდა კომისიის მიერ შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმით განსაზღვრულ
პერიოდში (არ დასრულდა საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებული შესაბამისი სატარიფო წლის
ბოლომდე), ასეთი ინვესტიციები განიხილება, როგორც დაუმთავრებელი მშენებლობა და აღნიშნულ
ინვესტიციაზე რეგულირებული საწარმოს მიერ მიღებული კაპიტალური დანახარჯები ექვემდებარება
კორექტირებას მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
8. კომისია უფლებამოსილია, ტარიფის გაანგარიშებისას არ გაითვალისწინოს რეგულირებული
საწარმოს მიერ შესაბამის პერიოდში ფაქტობრივად განხორციელებული ის ინვესტიცია, რომელიც არ



შეთანხმებულა კომისიასთან კანონმდებლობით დადგენილი წესით და არ იქნება მიჩნეული
მიზანშეწონილად ან/და გონივრულად.
9. რეგულირებადი აქტივების ბაზაში არ მონაწილეობს:
ა) ინვესტიცია, რომელსაც კომისია არ მიიჩნევს დასაბუთებულად და გონივრულად;
ბ) ინვესტიციის ის ნაწილი, რომელიც აღემატება გონივრული დანახარჯის ოდენობას და რეგულირებული
საწარმოს მიერ არ იქნა გაწეული მინიმალური დანახარჯების პრინციპის შესაბამისად;
გ) რეგულირებულ საქმიანობაში გამოუყენებელი რეგულირებადი აქტივები;
დ) დაუმთავრებელი მშენებლობა.
10. სატარიფო მიზნებისთვის კომისია რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულებას შეამცირებს
ინვესტიციის იმ ნაწილით, რომელიც დაფინანსებულია მესამე მხარის მიერ. ასევე, კომისია
უფლებამოსილია რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულებაში არ გაითვალისწინოს
რეგულირებული საწარმოს წილის/აქციების მფლობელის მიერ კაპიტალში შეტანილი მესამე მხარისაგან
გადაცემული აქტივის ღირებულება, თუ რეგულირებული საწარმოს წილის/აქციების მფლობელს ან
მესამე მხარეს წარმოადგენს სახელმწიფო ან საწარმო, რომლის წილის/აქციების არანაკლებ 50%-ს ფლობს
სახელმწიფო.
11. კომისია ამ მუხლის მე-9 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დაუმთავრებელი მშენებლობის
შედეგად შექმნილი რეგულირებადი აქტივის თვითღირებულებაში გაითვალისწინებს მშენებლობის
პროცესში რეგულირებული საწარმოს მიერ მშენებლობის დაფინანსებისათვის აღებული გრძელვადიანი
სესხის ფაქტობრივი წლიური საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით გადახდილი სესხის პროცენტის
კაპიტალიზირებულ ღირებულებას, მაგრამ არაუმეტეს მეთოდოლოგიით განსაზღვრული სესხის
ღირებულების (rd) განაკვეთისა.
12. რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება განისაზღვრება ამ
ბაზაში ჩართული რეგულირებადი აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულებით.
13. სატარიფო რეგულირების მიზნებისთვის საკანონმდებლო აქტების და კომისიის მიერ
დამტკიცებული სამართლებრივი აქტებით დადგენილი მოთხოვნის შემთხვევაში კომისია ვალდებულია,
ხოლო სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნის შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია
ტარიფში ასახოს ზემოაღნიშნული კანონმდებლობის მოთხოვნის საფუძველზე რეგულირებული საწარმოს
მიერ ექსპლუატაციიდან გაყვანილი რეგულირებადი აქტივების შესაბამისი კაპიტალური დანახარჯები.
ამასთან, კომისია უფლებამოსილია, ზემოაღნიშნული აქტივები განიხილოს რეგულირებად აქტივებად
მათი სასიცოცხლო ვადის ამოწურვამდე ან შესაბამისი სატარიფო წლის რეგულირებადი დანახარჯების
ბაზაში ერთჯერადად ასახოს აღნიშნული აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება.
14. რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება სატარიფო
რეგულირების პერიოდის შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლის ბოლოს იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

(3),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
RAB t+i – რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება შესაბამისი სატარიფო

წლის ბოლოს (ლარი);
TA t-1 – მატერიალური აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება საბაზისო

წლის ბოლოს (ლარი);
IA t-1 – არამატერიალური აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება

საბაზისო წლის ბოლოს (ლარი);
TP t-1 – მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილი აქტივების წმინდა საბალანსო

ღირებულება საბაზისო წლის ბოლოს (ლარი);
RA t+j – ტარიფის გაანგარიშების და შესაბამისი სატარიფო წლის საინვესტიციო



გეგმის ფარგლებში ექსპლუატაციიდან გასაყვანი აქტივების წმინდა
საბალანსო ღირებულება (ლარი);

pINV t+j – კომისიის მიერ დადგენილი წესით შეთანხმებული რეგულირებული
საწარმოს საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებული რეგულირებადი
აქტივების ღირებულება შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

D t+j – წლიური ცვეთა/ამორტიზაცია შესაბამისი სატარიფო წლისთვის,
რომელიც ერიცხება არსებულ და საინვესტიციო გეგმით შეთანხმებულ
რეგულირებად აქტივებს (ლარი);

pTP t+j – მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილი რეგულირებადი აქტივების
ღირებულება შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

pDTP t+j – მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილ რეგულირებად აქტივებზე
დარიცხული წლიური ცვეთა/ამორტიზაცია შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი).

მუხლი 8. ცვეთა/ამორტიზაცია

1. 2014 წლის 1 იანვრის შემდეგ ექსპლუატაციაში შესულ რეგულირებად აქტივებთან დაკავშირებით
გამოიყენება ცვეთის წრფივი დარიცხვის მეთოდით განსაზღვრული, რეგულირებადი აქტივის
ექსპლუატაციაში შესვლის წლისათვის მოქმედი კომისიის მიერ დამტკიცებული სატარიფო რეგულირებას
დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.
2. 2014 წლის 1 იანვრამდე ექსპლუატაციაში შესულ რეგულირებად აქტივებთან დაკავშირებით
კომისია ითვალისწინებს რეგულირებული საწარმოს მიერ გამოყენებულ ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმებს,
ხოლო ამ ინფორმაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია გამოიყენოს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული საამორტიზაციო ანარიცხების გაანგარიშების
წესი ან კომისიის მიერ დამტკიცებული სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების
რეგულირებადი აქტივების ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.

მუხლი 9. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება

1. რეგულირებადი აქტივების ბაზაზე ამონაგების ნორმა განისაზღვრება კაპიტალის საშუალო
შეწონილი ღირებულების (WACC) მეთოდით.
2. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC) და მოკლევადიანი სესხის საპროცენტო
განაკვეთის ( ) სიდიდე უცვლელია სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში.
3. კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC) გადასახადებამდე, ყოველი სატარიფო
რეგულირების პერიოდისათვის, იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

(4),
სადაც:
WACCგადასახადებამდ

ე

– კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება გადასახადებამდე
(პროცენტი);

g – სესხის წილი (პროცენტი);

rd – სესხის ღირებულება (პროცენტი);



re – საკუთარი კაპიტალის ღირებულება (პროცენტი);

T – მოგების გადასახადი (პროცენტი).

4. საკუთარი კაპიტალის ღირებულება იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

re = (rrf - ds) + cr + β × mp        (5),
სადაც:
rrf – ურისკო საპროცენტო განაკვეთი (პროცენტი);

ds – ქვეყნის დეფოლტ რისკი (პროცენტი);

cr – ქვეყნის რისკი (პროცენტი);

mp – ბაზრის რისკის პრემია (პროცენტი);

β – სექტორული რისკის კოეფიციენტი.

5. კომისიის მიერ კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC) განსაზღვრისათვის სესხის
წილი (g) მთლიან კაპიტალში გაითვალისწინება 60%-ის ოდენობით.

მუხლი 10. საოპერციო დანახარჯები

1. მეთოდოლოგიის მიზნებისათვის საოპერაციო დანახარჯები შედგება ორი ნაწილისაგან:
ა) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
ბ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები.
2. საოპერაციო დანახარჯებმა უნდა უზრუნველყოს რეგულირებული საწარმოსათვის შესაბამის
რეგულირებულ საქმიანობაზე გასაწევი დანახარჯების ანაზღაურება, მათ შორის:
ა) ექსპლუატაციისა და მოვლა-პატრონობის დანახარჯები;
ბ) ადმინისტრაციული და საერთო დანახარჯები.
3. ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორისთვის დანახარჯების ამსახველი
ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენისას კომისია უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის
გადამცემი ქსელის მესაკუთრისთვის ასანაზღაურებელი მიზანშეწონილი და გონივრული დანახარჯის
ოდენობის გაანგარიშებას ამ სატარიფო მეთოდოლოგიით ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის
ოპერატორისთვის განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად
4. საოპერაციო დანახარჯები უზრუნველყოფს მესამე მხარის დაფინანსებით შექმნილი აქტივების
მომსახურებასთან დაკავშირებული დანახარჯების (მათ შორის: მიმდინარე რემონტის, მოვლა-
პატრონობის, ექსპლუატაციისა და სხვა დანახარჯების) ანაზღაურებას.
5. სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ტარიფის გაანგარიშებისას გაითვალისწინება კომისიის
მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგეტიკის სექტორში
დანახარჯების მარგულირებელი აუდიტის წესის“ შესაბამისად აუდირებული საბაზისო წლის ის
საოპერაციო დანახარჯები, რომლებიც დასაბუთებული, გონივრული და სამართლიანია.
6. კომისია უფლებამოსილია სატარიფო რეგულირების პერიოდის ტარიფის გაანგარიშებისას
გაითვალისწინოს ის საპროგნოზო ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემები, რომლებიც არ წარმოადგენს
საბაზისო წლის მონაცემებს, თუმცა კომისიის მიერ მიიჩნევა დასაბუთებულად, გონივრულად და
სამართლიანად.



მუხლი 11. კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები

1. კონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებში გაითვალისწინება ყველა ის დანახარჯი, რომელზეც
რეგულირებულ საწარმოს აქვს გადაწყვეტილების მიღების საშუალება და შესაბამისად, შეუძლია მათზე
ზეგავლენის მოხდენა.
2. რეგულირებული საწარმოსათვის სატარიფო რეგულირების პერიოდის (t+i) სატარიფო წლის
კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:cOPEX = cOPEX ∗ ∏ 1 + CPI ∗ 1 − X + spOPEX (6),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
cOPEX t+i – კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო

წლისთვის (ლარი);

cOPEX t-1 – კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები საბაზისო წლისთვის
(ლარი);

CPI t+j – ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი ტარიფის გაანგარიშების და
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც განისაზღვრება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ
საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით (პროცენტი);

X t+j – ეფექტიანობის ფაქტორი ტარიფის გაანგარიშების და შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (პროცენტი).

– კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების ის ნაწილი, რომელიც
არ წარმოადგენს საბაზისო წლის ფაქტობრივ დანახარჯს, თუმცა
კომისია მიზანშეწონილად მიიჩნევს მის ასახვას საპროგნოზო
მაჩვენებლებზე დაყრდნობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი უარყოფითი რიცხვია, სახელფასო
ფონდთან მიმართებაში იგი გათვალისწინებული იქნება ნულოვანი მაჩვენებლით (CPI t+j =0%), ხოლო იმ
შემთხვევაში, თუ აღემატება 5%-ს, სახელფასო ფონდთან მიმართებაში იგი გათვალისწინებული იქნება
5%-ის ოდენობით (CPI t+j =5%).
4. რეგულირებული საწარმოს კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების ის ნაწილი, რომელიც
სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის განისაზღვრება საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით
(spOPEXt+i) ან/და რომლის პროგნოზირებაც შეუძლებელია, თუმცა წარმოადგენს კონტროლირებადი
საოპერაციო დანახარჯის ამავე (spOPEXt+i) ნაწილს, ექვემდებარება კორექტირებას, მეთოდოლოგიის IV
თავში ასახული პრინციპების გათვალისწინებით.

მუხლი 12. არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები

1. არაკონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებში გაითვალისწინება ყველა ის დანახარჯი,
რომელიც გამოწვეულია გარეშე ფაქტორებით და რომელზეც რეგულირებულ საწარმოს გადაწყვეტილების
მიღება ან ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია (გადასახადები,კომისიის რეგულირების საფასური, ბაზრის
ოპერატორის ტარიფი და სხვა).
2. სატარიფო რეგულირების პერიოდის თითოეული სატარიფო წლისთვის არაკონტროლირებადი
საოპერაციო დანახარჯები განისაზღვრება საბაზისო წლის ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით, თუმცა



კომისია უფლებამოსილია განსაზღვროს სატარიფო რეგულირების პერიოდის საპროგნოზო ტექნიკურ-
ეკონომიკური მონაცემების საფუძველზე.

მუხლი 13. უბალანსობის ხარჯი

1. გადამცემი ან გამანაწილებელი ქსელის ოპერატორის მიერ ქსელში ელექტროენერგიის დანაკარგის
შევსების მიზნით ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ელექტროენერგიის შესყიდვის
შედეგად წარმოქმნილი უბალანსობის ხარჯის გონივრული ოდენობის გაანგარიშებისას, კომისია
ეყრდნობა განვლილი პერიოდის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი უბალანსობის ღირებულების
სალდირებულ მონაცემებს.
2. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდისათვის უბალანსობის ხარჯის
გონივრული ოდენობა განსაზღვროს საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით:= , ∗ ∗ (( − ) ∗ + (− − ) ∗ + ( + ) ∗ + (− + ) ∗ ) (7)
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების

პერიოდში (1≤i≤n);
– უბალანსობის ხარჯი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);, – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა შესაბამისი

სატარიფო წლისთვის (კვტ.სთ);
– საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი სატარიფო რეგულირების

პერიოდისთვის (პროცენტი)
– უბალანსობის საპროგონოზო საშუალო შეწონილი ფასი საბალანსო

ელექტროენერგიის ბაზარზე შესაბამისი სატარიფო რეგულირების
პერიოდისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);

– ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე
ელექტროენერგიის შესასყიდი საპროგნოზო საშუალო შეწონილი ფასი
შესაბამისი სატარიფო რეგულირების პერიოდისათვის (თ/კვტ.სთ);

– ალბათობა იმისა, რომ რეგულირებული საწარმო იმყოფება დადებით
და დამამძიმებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ რეგულირებული საწარმო იმყოფება დადებით
და შემამსუბუქებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ რეგულირებული საწარმო იმყოფება უარყოფით
და დამამძიმებელ უბალანსობაში (პროცენტი);

– ალბათობა იმისა, რომ რეგულირებული საწარმო იმყოფება უარყოფით
და შემამსუბუქებელ უბალანსობაში (პროცენტი).

მუხლი 14. საბალანსო პროდუქტების შესყიდვასა და დამახმარე მომსახურებების გაწევასთან
დაკავშირებული დანახარჯები

ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი
(t+i) სატარიფო წლისთვის კომისია განსაზღვრავს და ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის
ოპერატორის რეგულირებადი დანახარჯების ბაზაში ასახავს საბალანსო პროდუქტების შესყიდვასა და
დამხმარე მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებულ საპროგნოზო დანახარჯების გონივრულ
ოდენობას.



მუხლი 15. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო დანახარჯები

1. კომისია შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლისთვის განსაზღვრავს რეგულირებული საწარმოს
საბრუნავი კაპიტალის ოდენობას, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

WC = (ARD − APD ( )) 365 ∗ OPP + (ARD − APD ( ) 365 ∗ nVAT (8)

სადაც:
I – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
– საბრუნავი კაპიტალის ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის

(ლარი);
– დებიტორული დავალიანების დაფარვის დღე, მაგრამ არაუგვიანეს

საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 25 რიცხვისა (დღე);

( ) – საბაზისო წელს კრედიტორული დავალიანების დაფარვის დღე
საოპერაციო დანახარჯებთან მიმართებაში, მაგრამ არაუადრეს
საანგარიშო თვის 10 რიცხვისა (დღე);

( ) – საბაზისო წელს კრედიტორული დავალიანების დაფარვის დღე
დამატებული ღირებულების გადასახადთან მიმართებაში – საანგარიშო
თვის მომდევნო თვის არაუადრეს 15 რიცხვისა (დღე);

– საოპერაციო დანახარჯები შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელთა
მიმართ გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორს გააჩნია დადებითი
სხვაობა დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების დაფარვის
დღეებს შორის (ლარი);

– სხვაობა დასაბეგრ ბრუნვაზე დარიცხულ დამატებული ღირებულების
გადასახადის თანხასა და ჩასათვლელ დამატებული ღირებულების
გადასახადის თანხებს შორის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გაანგარიშებული საბრუნავი კაპიტალის (WC) რომელიმე
კომპონენტი (შესაკრები) უარყოფითი რიცხვია, მაშინ საბრუნავი კაპიტალის (WC) გაანგარიშებაში
აღნიშნული შესაკრები გაუტოლდება ნულს.
3. კომისია რეგულირებული საწარმოს შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლის რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზაში ასახავს საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯს (WCC), რომელიც
იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

(9),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების

პერიოდში (1≤i≤n);
– საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი



შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);
– საბრუნავი კაპიტალის ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის

(ლარი);
– კომისიის მიერ დადგენილი მოკლევადიანი სესხის საპროცენტო

განაკვეთი, შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (პროცენტი).

მუხლი 16. ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგის შესყიდვის დანახარჯი

1. ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგი გაიანგარიშება და განისაზღვრება კომისიის
ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად.
2. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგიის გადამცემ ან გამანაწილებელ ქსელში ელექტროენერგიის
ფაქტობრივი დანაკარგი აღემატება შესაბამისი რეგულირებული საწარმოსათვის დადგენილ
ელექტროენერგიის ნორმატიულ დანაკარგს, სხვაობით მიღებული ზენორმატიული დანაკარგის
ღირებულება არ ექვემდებარება სატარიფო გაანგარიშებაში ასახვას და შესაბამისად იგი არ
აუნაზღაურდება რეგულირებულ საწარმოს.
3. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდში ელექტროენერგიის გადამცემ ან
გამანაწილებელ ქსელში ელექტროენერგიის ფაქტობრივი დანაკარგის ოდენობა ნაკლებია შესაბამისი
ქსელისათვის დადგენილი ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგის ოდენობაზე, მათ შორის
სხვაობით მიღებული ნორმატიული დანაკარგების შესყიდვის ხარჯი არ ექვემდებარება კორექტირებას და
რჩება საწარმოს განკარგულებაში.
4. ელექტროენერგიის გადამცემ და გამანაწილებელ ქსელში არსებული ელექტროენერგიის
ნორმატიული დანაკარგის შესყიდვის დანახარჯი (t+i) წლისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:CNL = P ( ) ∗ E ( )(10),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
CNLt+i – ელექტროენერგიის გადამცემ ან გამანაწილებელ ქსელში არსებული

ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების შესყიდვის დანახარჯი
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

P(t+i) – შესაბამისი სატარიფო წლისთვის ელექტროენერგიის ნორმატიული
დანაკარგების შესავსებად შესასყიდი ელექტროენერგიის ფასი
(ლარი/კვტსთ);

ELoss(t+i) – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (კვტ.სთ).

5. ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა სატარიფო რეგულირების
პერიოდისთვის განისაზღვრება მეთოდოლოგიის მე-19 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული
გადაცემული და განაწილებული ელექტროენერგიის საპროგნოზო ოდენობის გათვალისწინებით.
6. შესაბამისი სატარიფო წლისთვის ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების შესავსებად
შესასყიდი ელექტროენერგიის ფასის საპროგნოზო მაჩვენებლის განსაზღვრისას კომისია
იხელმძღვანელებს ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მოსალოდნელი
ელექტროენერგიის ფასებით.



მუხლი 17. დანახარჯების გამიჯვნა და კასკადირება

1. რამდენიმე რეგულირებად ან/და სხვა სამეწარმეო საქმიანობებს შორის საერთო დანახარჯების
გამიჯვნა განხორციელდება კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესით“ განსაზღვრული
პრინციპების შესაბამისად, რაც წარმოადგენს დანახარჯების მიკუთვნების პირველ ეტაპს.
2. ელექტროენერგიის განაწილების საქმიანობის ფარგლებში ძაბვის საფეხურებისთვის საერთო
დანახარჯების კონკრეტულ ძაბვის საფეხურზე მიკუთვნება განხორციელდება დანახარჯების
კასკადირების მეთოდის გამოყენებით, რაც წარმოადგენს დანახარჯების მიკუთვნების მეორე ეტაპს.
დანახარჯების კასკადირების მეთოდით რეგულირებული საწარმოს დანახარჯების გადანაწილება
ხორციელდება შემდეგი სქემის შესაბამისად:

სადაც:

G1 - ძაბვის მაღალ საფეხურზე მიღებული ელექტროენერგიის
ოდენობა;

G2 - ძაბვის საშუალო საფეხურზე მიღებული ელექტროენერგიის
ოდენობა;

G3 - ძაბვის დაბალ საფეხურზე მიღებული ელექტროენერგიის
ოდენობა;

L1 - ელექტროენერგიის დანაკარგები ძაბვის მაღალ საფეხურზე;
L2 - ელექტროენერგიის დანაკარგები ძაბვის საშუალო საფეხურზე;
L3 - ელექტროენერგიის დანაკარგები ძაბვის დაბალ საფეხურზე;
C11 - ძაბვის მაღალი საფეხურიდან ამავე საფეხურის მომხმარებლებზე

გაცემული ელექტროენერგიის ოდენობა (;
C12 - ძაბვის მაღალი საფეხურიდან საშუალო საფეხურზე

გადადინებული ელექტროენერგიის ოდენობა;
C1 = C11 + C12 - ძაბვის მაღალი საფეხურიდან გაცემული მთლიანი

ელექტროენერგიის ოდენობა (G1 - L1);
C22 - ძაბვის საშუალო საფეხურიდან ამავე საფეხურის

მომხმარებლებზე გაცემული ელექტროენერგიის ოდენობა;
C23 - ძაბვის საშუალო საფეხურიდან დაბალ საფეხურზე

გადადინებული ელექტროენერგიის ოდენობა;
C2 = C22 + C23 - ძაბვის საშუალო საფეხურიდან გაცემული მთლიანი

ელექტროენერგიის ოდენობა (G2 + C12 - L2);



C33 - ძაბვის დაბალ საფეხურზე ამავე საფეხურის მომხმარებლებზე
გაცემული ელექტროენერგიის ოდენობა ;

S11 = C11/ C1 - ძაბვის მაღალი საფეხურის მომხმარებლების მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის წილი ამავე საფეხურიდან გაცემულ მთლიან
ელექტროენერგიის ოდენობაში;

S22 = C22/ C2 - ძაბვის საშუალო საფეხურის მომხმარებლების მიერ
მოხმარებული ელექტროენერგიის წილი ამავე საფეხურიდან
გაცემულ მთლიან ელექტროენერგიის ოდენობაში;

S33 = C33/ C3 - ძაბვის დაბალი საფეხურის მომხმარებლების მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის წილი ამ საფეხურიდან გაცემულ მთლიან
ელექტროენერგიის ოდენობაში.

3. ხარჯების ძაბვის საფეხურის მიხედვით მიკუთვნების (ალოკაციის) პრინციპი ეყრდნობა ძაბვის
ცალკეულ საფეხურზე ელექტროენერგიის მოხმარებებს.
4. პირველი საფეხურის მომხმარებლებისთვის მისაკუთვნებელი დანაკარგების ღირებულების და
სხვა დანახარჯების წილი შედგება ერთი კომპონენტისაგან, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

S1 = S11 × Cost1 (11)

5. მეორე საფეხურის მომხმარებლებისთვის მისაკუთვნებელი დანაკარგების ღირებულების და სხვა
დანახარჯების წილი შედგება ორი კომპონენტისაგან, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

S2 = S22 × Cost2 + S22 × ((1 - S11) × Cost1) (12)

6. მესამე საფეხურის მომხმარებლებისთვის მისაკუთვნებელი დანაკარგების ღირებულების და სხვა
დანახარჯების წილი შედგება სამი კომპონენტისაგან, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

S3 = S33 × Cost3 + S33 × ((1 - S22) × Cost2) + S33 × ((1 - S22) × (1 - S11) × Cost1) (13)

თავი III. ტარიფის გაანგარიშება

მუხლი 18. ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფი

ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფი სატარიფო
რეგულირების პერიოდისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

= ∑∑ (14),

სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი რეგულირების პერიოდში (1≤i≤n);

– ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის გაწეული მომსახურების ტარიფი სატარიფო
რეგულირების პერიოდისთვის (ლარი/დღე);

– ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა სატარიფო
რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);



– დღეების ოდენობა სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (დღე).

მუხლი 19. ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი

1. ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორისთვის გადაცემის საქმიანობაზე დგინდება
ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი.
2. ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის იანგარიშება
შემდეგი ფორმულით: = ∑∑ (15),

სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
– გადაცემის ტარიფი სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის

(თეთრი/კვტ.სთ);
– ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის რეგულირებადი

დანახარჯების ბაზის ღირებულება შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

– მიმწოდებლების, მსხვილი მომხმარებლების, მწარმოებლებისა და
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორების მიერ
საბითუმო მიწოდების პუნქტებში მოხმარებული (აღრიცხული) და
ექსპორტირებული ელექტროენერგია შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(კვტსთ)

მუხლი 20. ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფი

1. ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორისთვის განაწილების საქმიანობაზე
დგინდება ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფები ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის
ძაბვის შემდეგი საფეხურების მიხედვით:
ა) 0,4 კილოვოლტ ძაბვაზე;
ბ) 3,3-6-10 კილოვოლტ ძაბვაზე;
გ) 35-110 კილოვოლტ ძაბვაზე.
2. ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფები სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ძაბვის
თითოეულ საფეხურზე იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:T = ∑∑ (16),

სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
– ძაბვის k-ური საფეხურის ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფი

სატარიფო რეგულირების პერიოდისათვის (თეთრი/კვტ.სთ);



– ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის ძაბვის k-
ური საფეხურის მომხმარებლისათვის მიკუთვნებული რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზის ღირებულება შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);E – ძაბვის k-ურ საფეხურზე ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელით
განაწილებული ელექტროენერგიის საპროგნოზო ოდენობა შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (კვტ.სთ);

k – ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის ძაბვის შესაბამისი
საფეხური.

მუხლი 21. ელექტროენერგიის ოდენობა

ტარიფების გაანგარიშებისას კომისია ხელმძღვანელობს ელექტროენერგიის სექტორში ელექტროენერგიის
მოხმარების ფაქტობრივი დინამიკის გათვალისწინებით განსაზღვრული საპროგნოზო ელექტროენერგიის
ოდენობებით.

თავი IV. ტარიფის კორექტირება

მუხლი 22. ტარიფის კორექტირების პრინციპები

1. მეთოდოლოგია ტარიფის გაანგარიშებისას ითვალისწინებს რეგულირებადი დანახარჯების ბაზაში
საპროგნოზო მაჩვენებლების ასახვას. შესაბამისად, კომისია სატარიფო რეგულირების პერიოდის
თითოეული სატარიფო წლისთვის ტარიფების კორექტირებას განახორციელებს დანახარჯების
კორექტირების მაჩვენებლით.
2. ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების კორექტირება ხორციელდება კორექტირებას დაქვემდებარებული
კომპონენტების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობის გათვალისწინებით.

მუხლი 23. ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების
ბაზრის ოპერატორის ტარიფების კორექტირება

1. თითოეული სატარიფო რეგულირების პერიოდის ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა და
საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფები ექვემდებარება შემდეგი
კომპონენტებით კორექტირებას:
ა) კაპიტალური დანახარჯები;
ბ) კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების საპროგნოზო ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს
სპეციალურ საოპერაციო დანახარჯებს (spOPEX);
გ) არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯები;
დ) გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებისთვის, ელექტროენერგიის ოდენობა;
ე) გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებისთვის, ელექტროენერგიის ნორმატიული
დანაკარგის შესყიდვის დანახარჯები;
ვ) გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებისთვის, უბალანსობის ხარჯი;



ზ) გადამცემი სისტემის ოპერატორისთვის, ელექტროენერგიის საბალანსო პროდუქტების შესყიდვასა და
დამხმარე მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული დანახარჯები.
2. დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი შესაბამისი (t+i) სატარიფო წლისთვის დროში ფულის
ღირებულების გათვალისწინებით იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:TVCORR = CORR ∗ ∏ 1 + r ( ( ) ) (17),
სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების პერიოდში

(1≤i≤n);
TVCORRt+i – დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი დროში ფულის

ღირებულების გათვალისწინებით შესაბამისი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

CORRt+i – კორექტირებას დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის
კორექტირება, რომელიც აისახება (t+i) სატარიფო წლის
რეგულირებადი დანახარჯების ბაზაში (ლარი);

rd (t-(n+1)+i+j) – დროში ფულის ღირებულების განაკვეთი, რომელიც შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის კომისიის მიერ განსაზღვრული სესხის
ღირებულების ტოლია (პროცენტი).

3. დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის იანგარიშება შემდეგი
ფორმულით:

CORRt+i =cCAPEXt-(n+1)+i +corrOPEXt-(n+1)+i +cCNLt-(n+1)+i +cICt-(n+1)+i -cREVt-(n+1)+I (18),

სადაც:
i – სატარიფო წლის რიგითი ნომერი სატარიფო რეგულირების

პერიოდში (1≤i≤n);

CORR t+i – კორექტირებას დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის
კორექტირება, რომელიც აისახება (t+i) სატარიფო წლის
რეგულირებადი დანახარჯების ბაზაში (ლარი);

cCAPEX t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია კორექტირებას
დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის ფაქტობრივ და
დაგეგმილ კაპიტალურ დანახარჯებს შორის სხვაობით (ლარი);

corrOPEX t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია კორექტირებას
დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის ფაქტობრივ და
დაგეგმილ არაკონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებს შორის
სხვაობით, კორექტირებას დაქვემდებარებულ ფაქტობრივ და
დაგეგმილ კონტროლირებად საოპერაციო დანახარჯებს შორის
სხვაობით და ასევე ფაქტობრივ და დაგეგმილ ინფლაციის
მაჩვენებლებს შორის სხვაობით (ლარი);



cICt-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია კორექტირებას
დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის ფაქტობრივ და
დაგეგმილ უბალანსობის ხარჯებს შორის სხვაობით (ლარი);

cRev t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია კორექტირებას
დაქვემდებარებული (t-(n+1)+i) სატარიფო წლის ელექტროენერგიის
ფაქტობრივ და დაგეგმილ ოდენობებს შორის სხვაობით (ლარი);

cCNL t-(n+1)+i – შემოსავლის კორექტირება, რომელიც იანგარიშება მეთოდოლოგიის
27-ე მუხლის შესაბამისად (ლარი).

4. კომისია მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფში
ასახავს საბალანსო პროდუქტების შესყიდვასა და დამხმარე მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული
დანახარჯების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის არსებული სხვაობით გამოწვეულ
კორექტირებას, რომელიც იანგარიშება ამ თავში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
5. კომისია მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამის ტარიფში ასახავს დანახარჯების
მარეგულირებელი აუდიტის ფარგლებში წარმოდგენილი რეგულირებული საწარმოს ტარიფის
გაანგარიშების წლის გასული თვეების ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით გაანგარიშებული
ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების ღირებულების, განაწილებული ელექტროენერგიის
ფაქტობრივი ოდენობით მიღებული შემოსავლებისა და უბალანსობის ხარჯის კორექტირების
მაჩვენებლებს, რომლებიც გაიანგარიშება ამ თავში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
6. კომისია უფლებამოსილია რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა
შეამციროს კომისიის მიერ 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებით დამტკიცებული
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის“ V და VI თავებით
განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.

მუხლი 24. კაპიტალური დანახარჯების კორექტირება

1. თუ რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზის ღირებულება ან/და წლიური
ცვეთა/ამორტიზაცია კონკრეტული სატარიფო წლისათვის განსხვავდება ამავე წლისთვის დაგეგმილი
მაჩვენებლებისაგან, ტარიფის კორექტირება ხდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,
მეთოდოლოგიის მე-7 მუხლში ასახული პრინციპების გათვალისწინებით.
2. რეგულირებული საწარმოს კაპიტალური დანახარჯების კორექტირება შესაბამისი წლისათვის
იანგარიშება შემდეგი ფორმულებით: cCAPEX = cRet + cD (19),

სადაც:
cCAPEX – კაპიტალური დანახარჯების კორექტირება შესაბამისი სატარიფო

წლისთვის (ლარი);
cRet – ამონაგების კორექტირება შესაბამისი სატარიფო წლისათვის (ლარი);

cD – ცვეთის კორექტირება შესაბამისისატარიფო წლისთვის (ლარი).

cRet = (aRAB – pRAB) × WACC (20),



სადაც:
cRet – ამონაგების კორექტირებული ღირებულება შესაბამისი სატარიფო

წლისთვის (ლარი);
aRAB – რეგულირებადი აქტივების ბაზის ფაქტობრივი ღირებულება შესაბამისი

სატარიფო წლისთვის (ლარი);

pRAB – რეგულირებადი აქტივების ბაზის დაგეგმილი ღირებულება სატარიფო
რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

WACC – კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება, რომელიც მოქმედებს
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (პროცენტი).

cD = (aD – pD) (21),

სადაც:
cD – კორექტირებული წლიური ცვეთა/ამორტიზაციის დანახარჯი

შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

aD – ფაქტობრივი წლიური ცვეთა/ამორტიზაციის დანახარჯიშესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

pD – დაგეგმილი წლიური ცვეთა/ამორტიზაციის დანახარჯი შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი).

3. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო წელს ფაქტობრივად განხორციელებული სამშენებლო,
სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით, რეგულირებულ
საწარმოს მოსთხოვოს აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა
ყველა საინვესტიციო პროექტისთვის ან შესაბამისი შერჩევის გზით განსაზღვრული კონკრეტული
საინვესტიციო პროექტებისთვის.
4. კონკრეტული სატარიფო წლის იმ საინვესტიციო პროექტებთან მიმართებაში, რომელთა
ექსპერტიზის მიერ დადასტურებული ღირებულება ნაკლებია საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი
განხორციელების შესახებ რეგულირებული საწარმოს მიერ წარმოდგენილ ანგარიშში ასახული ამავე
პროექტების ღირებულებაზე, კომისია გაიანგარიშებს ზემოაღნიშნული საინვესტიციო პროექტების
ექსპერტიზის მიერ დადასტურებულ ღირებულებასა და საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი
განხორციელების შესახებ წარმოდგენილ ანგარიშში ასახულ ღირებულებებს შორის სხვაობის
პროცენტულ ოდენობას შესაბამისი სატარიფო წლის საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის მიზნით
კომისიის მიერ შერჩეულ საინვესტიციო პროექტების საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი
განხორციელების შესახებ წარმოდგენილ ანგარიშში ასახულ ჯამურ ღირებულებასთან მიმართებაში.
5. კომისია, კონკრეტული სატარიფო წლის იმ სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სარეკონსტრუქციო
ტიპის საინვესტიციო პროექტების ღირებულებებს, რომელთა დადასტურებაც არ მომხდარა შესაბამისი
საექსპერტო დასკვნების საფუძველზე, შეამცირებს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გაანგარიშებული
პროცენტული ოდენობით.



მუხლი 25. საოპერაციო დანახარჯების კორექტირება

თუ კონკრეტულ წელს რეგულირებული საწარმოს მიერ ფაქტობრივად გაწეული საოპერაციო
დანახარჯები განსხვავდება ამავე წლისთვის დაგეგმილი საოპერაციო დანახარჯების ოდენობისაგან, მაშინ
აღნიშნული წლის საოპერაციო დანახარჯები ექვემდებარება კორექტირებას, რომელიც იანგარიშება
შემდეგი ფორმულით:

corrOPEX = (a ncOPEX – p ncOPEX) + (a spOPEX – p spOPEX) + cINFL (22),

სადაც:

corrOPEX – საოპერაციო დანახარჯების საკორექტირებელი ოდენობა შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

a ncOPEX – არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების ფაქტობრივი
ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

p ncOPEX – არაკონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების დაგეგმილი
ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

a spOPEX – სპეციალური საოპერაციო დანახარჯების ფაქტობრივი ოდენობა
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

p spOPEX – სპეციალური საოპერაციო დანახარჯების დაგეგმილი ოდენობა
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

cINFL – კონტროლირებადი საოპერაციო დანახარჯების კორექტირებული
ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც გამოწვეულია
ინფლაციის ფაქტობრივ და დაპროგნოზებულ მაჩვენებლებს შორის
სხვაობით (ლარი).

მუხლი 26. ელექტროენერგიის ოდენობით მიღებული შემოსავლის კორექტირება

1. თუ კონკრეტული სატარიფო წლისთვის რეგულირებული საწარმოს მიერ ფაქტობრივად
გადაცემული და განაწილებული ელექტროენერგიის ოდენობა განსხვავდება დაგეგმილი ოდენობისაგან,
მაშინ აღნიშნული წლის შემოსავლების საკორექტირებელი ოდენობა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

cREV = (aE – pE) × T (23),
სადაც:
cREV – შემოსავლების საკორექტირებელი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო

წლისთვის (ლარი);

aE – ელექტროენერგიის ფაქტობრივი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (კვტსთ);

pE – ელექტროენერგიის დაგეგმილი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (კვტსთ);



T – ტარიფი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (თეთრი/კვტ.სთ).

2. კომისია არ გამოიყენებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ კორექტირების მექანიზმს
იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგიის ფაქტობრივი ოდენობის დანაკლისი დაპროგნოზებულთან
მიმართებაში გამოწვეულია რეგულირებული საწარმოს მიზეზით.

მუხლი 27. ნორმატიული დანაკარგების შესყიდვის დანახარჯის კორექტირება

1. თუ კონკრეტული სატარიფო წლისთვის რეგულირებული საწარმოს მიერ ფაქტობრივად
გადაცემული და განაწილებული ელექტროენერგიის ფაქტობრივი ოდენობა განსხვავდება დაგეგმილი
ოდენობისაგან ან/და ელექტროენერგიის შესასყიდი ფასის ფაქტობრივი მაჩვენებელი განსხვავდება
საპროგნოზო მაჩვენებლისგან, კომისია უზრუნველყოფს რეგულირებული საწარმოსთვის ფაქტობრივად
გადაცემულ და განაწილებულ ელექტროენერგიაზე დანაკარგების განსაზღვრას დადგენილი
ნორმატიული მაჩვენებლით და ახდენს ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების შესყიდვის
დანახარჯის კორექტირებას, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

cCNL = (aEდანაკ × aP – pEდანაკ × pP) (24),
სადაც:
cCNL – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების საკორექტირებელი

დანახარჯი შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (ლარი);

aEდანაკ – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების საკორექტირებელი
ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც იანგარიშება ამ
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად (კვტ.სთ);

pEდანაკ – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დაგეგმილი ოდენობა
შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (კვტ.სთ);

aP – ელექტროენერგიის შესასყიდი ფაქტობრივი ფასი შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (თეთრი/კვტ.სთ);

pP – ელექტროენერგიის შესასყიდი დაგეგმილი ფასი შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (თეთრი/კვტ.სთ).

2. ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების საკორექტირებელი ოდენობა კონკრეტული
სატარიფო წლისთვის იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

aEდანაკ = aE/(1-L) – aE (25),

სადაც:
aEდანაკ – ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების საკორექტირებელი

ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის (კვტსთ);



aE – ელექტროენერგიის ფაქტობრივი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (კვტსთ);

L – კომისიის მიერ შესაბამისი სატარიფო წლისთვის დადგენილი
ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა (პროცენტი).

მუხლი 28. უბალანსობის ხარჯის კორექტირება

თუ კონკრეტულ წელს რეგულირებული საწარმოს მიერ ქსელში ელექტროენერგიის დანაკარგის შევსების
მიზნით ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ელექტროენერგიის შესყიდვისას
წარმოქმნილი უბალანსობის ხარჯის ფაქტობრივი ოდენობა განსხვავდება ამავე წლისთვის დაგეგმილი
უბალანსობის ხარჯის ოდენობისაგან, მაშინ აღნიშნული წლის უბალანსობის ხარჯი ექვემდებარება
კორექტირებას, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

corrIC = a IC – p IC (26),

სადაც:

corrIC – უბალანსობის ხარჯის საკორექტირებელი ოდენობა შესაბამისი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

a IC – უბალანსობის ხარჯის ფაქტობრივი ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

p IC – უბალანსობის ხარჯის საპროგნოზო ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

მუხლი 29. ტარიფის კორექტირება სატარიფო რეგულირების პერიოდის განმავლობაში

1. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის მიმდინარეობისას, გადაცემული ან/და
განაწილებული ელექტროენერგიის ოდენობით მიღებული შემოსავლის, ნორმატიული დანაკარგების
შესყიდვის დანახარჯისა და უბალანსობის ხარჯის კორექტირების კომპონენტების ჯამის აბსოლუტური
მაჩვენებელი აჭარბებს ამავე სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის განსაზღვრული რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზის საშუალო წლიური ოდენობის 7%-ს, რეგულირებული საწარმოს მიერ სატარიფო
განაცხადის წარმოდგენის შემთხვევაში, კომისია ვალდებულია განახორციელოს ზემოაღნიშნული
კორექტირების კომპონენტებით სატარიფო რეგულირების პერიოდზე რეგულირებული საწარმოსათვის
დადგენილი ტარიფების კორექტირება აღნიშნული გარემოების დადგომის მომდევნო სატარიფო წლის
დასაწყისიდან ამ თავში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
2. იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო რეგულირების პერიოდის მიმდინარეობისას, კომისიის მიერ
შეთანხმებულ რეგულირებული საწარმოს საინვესტიციო გეგმაში შეტანილი ცვლილებებით გამოწვეული
კაპიტალური დანახარჯების კორექტირების მოცულობა აჭარბებს ამავე სატარიფო რეგულირების
პერიოდისთვის განსაზღვრული რეგულირებადი დანახარჯების ბაზის საშუალო წლიური ოდენობის
10%-ს, კომისია უფლებამოსილია, განახორციელოს კაპიტალური დანახარჯების კორექტირების



კომპონენტით სატარიფო რეგულირების პერიოდზე რეგულირებული საწარმოსათვის დადგენილი
ტარიფების კორექტირება აღნიშნული გარემოების დადგომის მომდევნო სატარიფო წლის დასაწყისიდან
ამ თავში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე საწარმოს ტარიფის კორექტირების შემთხვევაში,
კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდის დარჩენილ სატარიფო წლებზე განაახლოს
რეგულირებული საწარმოს მიერ გადასაცემი ან გასანაწილებელი ელექტროენერგიის ოდენობის
პროგნოზი მეთოდოლოგიის 21-ე მუხლში ასახული პრინციპების შესაბამისად.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე რეგულირებული საწარმოს ტარიფის კორექტირების
შემთხვევაში კომისია გაითვალისწინებს გასული სატარიფო რეგულირების პერიოდის ბოლო სატარიფო
წლის იმავე კორექტირების კომპონენტებსაც.
5. კომისია უფლებამოსილია, გააკორექტიროს რეგულირებული საწარმოს ტარიფი ამ მუხლის
პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული კორექტირების კომპონენტების უფრო ნაკლები
პროცენტული გადახრის შემთხვევაშიც.
6. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული გარემოების დადგომის
შემთხვევაში, რეგულირებულმა საწარმომ სატარიფო განაცხადი უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი წლის
არაუადრეს 4 ივლისისა და არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა.
7. რეგულირებულ საწარმოთა შერწყმის (გაერთიანება, მიერთება) შემთხვევაში კომისია
უფლებამოსილია უფლებამონაცვლე რეგულირებულ საწარმოს დაუდგინოს ტარიფი მეთოდოლოგიით
განსაზღვრული პრინციპების მიხედვით შესაბამისი სატარიფო წლის განმავლობაში და ტარიფის
მოქმედების ვადა განსაზღვროს მიმდინარე სატარიფო რეგულირების პერიოდის ან მომდევნო სატარიფო
რეგულირების პერიოდის ბოლომდე.
8. იმ რეგულირებულ საწარმოთა შერწყმის (გაერთიანება, მიერთება) შემთხვევაში, რომელთაც
მეთოდოლოგიის საფუძველზე დადგენილი აქვთ ტარიფები შესაბამის სატარიფო რეგულირების
პერიოდზე, კომისია უფლებამოსილია უფლებამონაცვლე რეგულირებულ საწარმოს რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზა განსაზღვროს შერწყმამდე (გაერთიანება, მიერთება) არსებული რეგულირებული
საწარმოების რეგულირებადი დანახარჯების ბაზების გაერთიანების (კონსოლიდაციის) შედეგად.
9. ამ მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტებით გათვალისწინებული გარემოების დადგომის შემთხვევაში,
სატარიფო განაცხადის წარმოდგენისას, რეგულირებულ საწარმოზე არ ვრცელდება მეთოდოლოგიის 31-ე
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა.

თავი V. ტარიფის დადგენისა და სატარიფო განაცხადის წარდგენის პროცედურები

მუხლი 30. ტარიფის დასადგენად წარსადგენი დოკუმენტაცია

1. ტარიფის დადგენის მიზნით რეგულირებული საწარმო ვალდებულია ტარიფის გაანგარიშების
წელს, მეთოდოლოგიის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღრულ ვადაში კომისიას წარუდგინოს
სატარიფო განაცხადი.
2. სატარიფო განაცხადის ფორმებსა და თანდართული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ამტკიცებს
კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
3. სატარიფო განაცხადთან ერთად რეგულირებულმა საწარმომ კომისიას ასევე უნდა წარმოუდგინოს
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი და აუდირებული
ფინანსური ანგარიშგება.
4. იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებული საწარმოს მიერ სატარიფო განაცხადი წარმოდგენილია
მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული საბაზისო წლის წლიური ანგარიშის წარმოდგენის ვადის
ამოწურვამდე და მეთოდოლოგიის ფარგლებში რეგულირებულ საწარმოს პირველად უდგინდება
ტარიფი, კომისია ტარიფის გაანგარიშებისას დაეყრდნობა უახლოესი პერიოდის აუდირებულ მონაცემებს.



5. კომისია უფლებამოსილია, რეგულირებულ საწარმოს მოსთხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაციის
ან/და სხვადასხვა სახის დასკვნის წარმოდგენა, რომელსაც იგი საჭიროდ მიიჩნევს.
6. სატარიფო განაცხადისა და მასზე თანდართული მასალების სისწორეზე პასუხისმგებლობა
ეკისრება სატარიფო განაცხადის წარმომდგენს.

მუხლი 31. ტარიფის დადგენის ვადები და პროცედურები

1. რეგულირებული საწარმო ვალდებულია სატარიფო განაცხადი კომისიას წარუდგინოს
არაუგვიანეს ტარიფის გაანგარიშების წლის 4 ივლისისა. თუ აღნიშნული თარიღი ემთხვევა არასამუშაო
დღეს, მაშინ სატარიფო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღეს.
2. კომისია სატარიფო განაცხადის დამტკიცებულ ფორმასთან შესაბამისობას და მის სისრულეს
განიხილავს სატარიფო განაცხადის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
3. თუ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადი არ შეესაბამება კომისიის მიერ დამტკიცებულ ფორმებს
ან წარმოდგენილია არასრულყოფილად, კომისია განმცხადებელს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად
წერილობით განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 30 სამუშაო დღისა. ეს ვადა განმცხადებლის მოთხოვნით
შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადით.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში რეგულირებული საწარმო
კომისიაში არ წარმოადგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომისიის გადაწყვეტილებით სატარიფო
განაცხადი რჩება განუხილველად.
5. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და თავისი ინიციატივით
გადახედოს რეგულირებული საწარმოს ტარიფებს. ამ შემთხვევაში საწარმოს მიერ საჭირო ინფორმაციისა
და დოკუმენტაციის წარდგენის პირობები განისაზღვრება კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილებით.
6. სრულყოფილად წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადის მიღების ან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებით იწყება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოება და შესაბამისი ცნობა ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე.
7. სატარიფო განაცხადის განხილვა კომისიაში მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.
8. სატარიფო განაცხადის განხილვისას, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, კომისია
უფლებამოსილია, მოაწყოს შეხვედრები ან/და საჯარო სხდომები აღნიშნულ სატარიფო განაცხადთან
დაკავშირებით.

თავი VI. გარდამავალი დებულებები

მუხლი 32. გარდამავალი დებულებები

1. 2018-2020 სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის კაპიტალის საშუალო შეწონილი
ღირებულების განაკვეთი (WACC) შეადგენს 16.40%-ს, რომლის კომპონენტების სიდიდეები
განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) ურისკო საპროცენტო განაკვეთი (rrf) – 12.22%;
ბ) სესხის ღირებულება (rd) – 12.93%;
გ) ბაზრის რისკის პრემია (mp) – 6.17%;
დ) ქვეყნის დეფოლტ რისკი (ds) – 4.16%;
ე) ქვეყნის რისკი (cr) – 5.12%;
ვ) სექტორული რისკის კოეფიციენტი (β) – 0.84.



2. 2021-2025 სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის კაპიტალის საშუალო შეწონილი
ღირებულების განაკვეთი (WACC) შეადგენს 15.39%-ს, რომლის კომპონენტების და მოკლევადიანი სესხის
საპროცენტო განაკვეთის (rsd) სიდიდეები განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) ურისკო საპროცენტო განაკვეთი (rrf) – 10.24%;
ბ) სესხის ღირებულება (rd) – 13.19%;
გ) ბაზრის რისკის პრემია (mp) – 5.55%;
დ) ქვეყნის დეფოლტ რისკი (ds) – 3.53%;
ე) ქვეყნის რისკი (cr) – 4.41%;
ვ) სექტორული რისკის კოეფიციენტი (β) – 0.86;
ზ) მოკლევადიანი სესხის საპროცენტო განაკვეთი (rsd) – 12.13%.
3. 2018 წლის პირველ იანვრამდე მოქმედი ტარიფების კორექტირების მიზნებისთვის დროში ფულის
ღირებულების განაკვეთი აღნიშნულ თარიღამდე პერიოდზე, კომისიის მიერ ამავე პერიოდისთვის
დადგენილი კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (13.54%) ტოლია.
4. 2018-2020 სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა
და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის საქმიანობებისათვის ზოგადი
ეფექტიანობის ფაქტორი (Xზოგ) უდრის 1.5%-ს, ხოლო ინდივიდულაური ეფექტიანობის ფაქტორი (Xინდ) –
0-ს.
5. 2021-2025 სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ელექტროენერგიის გადაცემის, განაწილებისა
და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის საქმიანობებისათვის ზოგადი
ეფექტიანობის ფაქტორი (Xზოგ) უდრის 1.5%-ს, ხოლო ინდივიდუალური ეფექტიანობის ფაქტორი
(Xინდ.) – 0%-ს.
6. 2021-2025 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდის 2021-2023 სატარიფო წლებისთვის,
რეგულირებული საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზაში აისახება რეგულირებული საწარმოს მიერ
დაგეგმილი ინვესტიციები კომისიის მიერ შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად, ხოლო 2024-
2025 სატარიფო წლებისთვის – რეგულირებული საწარმოს მიერ დაგეგმილი ინვესტიციები, კომისიის
მიერ შეთანხმებული გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის შესაბამისად.
7. 2021-2025 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდის 2024-2025 სატარიფო წლებისთვის,
მეთოდოლოგიის მე-7 მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად რეგულირებადი აქტივების ბაზის
ღირებულების გაანგარიშებისას, pINVt+j კომპონენტი განისაზღვრება, როგორც კომისიასთან
შეთანხმებული გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმით გათვალისწინებული
(დაგეგმილი) აქტივების ღირებულება სატარიფო რეგულირების პერიოდის შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის (ლარი).
8. 2021-2025 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ტარიფების დადგენისას, 2017-2020
სატარიფო წლების განმავლობაში დაგროვილი, კორექტირებას დაქვემდებარებული კომპონენტების
მეთოდოლოგიის IV თავით გათვალისწინებული პრინციპების შესაბამისად გაანგარიშებული
კორექტირება სრულად აისახება 2021-2023 სატარიფო წლებისთვის დადგენილ ტარიფებში და,
შესაბამისად, არ გაითვალისწინება 2024-2025 სატარიფო წლებისთვის დადგენილი ტარიფების
გაანგარიშებისას.
9. 2021-2025 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის ტარიფის გაანგარიშებისას,
მეთოდოლოგიის IV თავის მიზნებისთვის n=3.
10. 2021-2025 წლების სატარიფო რეგულირების პერიოდის მე-3 სატარიფო წელს რეგულირებული
საწარმოს მომართვის შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია განახორციელოს სახელფასო დანახარჯის
შესწავლა და 2024-2025 სატარიფო წლებისთვის დადგენილი ტარიფების შესაბამისი კორექტირება.
11. რეგულირებული საწარმოს მიერ სატარიფო განაცხადის 2025 წლამდე წარმოდგენის შემთხვევაში
არ ვრცელდება მეთოდოლოგიის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა.



12. 2021-2023 სატარიფო წლებისათვის საპროგნოზო უბალანსობის კოეფიციენტი განისაზღვრება 10%-ის
ოდენობით.
13. საქმიანობების განცალკევებისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის ამოქმედების
გათვალისწინებით, კომისია განახორციელებს იმ საოპერაციო დანახარჯების კორექტირებას, რომლებიც
არ იქნება დაკავშირებული შესაბამის რეგულირებად საქმიანობასთან.

დანართი №6

ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორის მომსახურების საფასურის
გაანგარიშების მეთოდოლოგია

მუხლი 1. მიზანი

ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორის მომსახურების საფასურის
გაანგარიშების მეთოდოლოგიის (შემდგომში – მეთოდოლოგია) მიზანია „ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის, ასევე, „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის
კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 აპრილის №246
დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების
ოპერატორის მომსახურების საფასურის გაანგარიშების წესისა და პრინციპების განსაზღვრა.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ბაზრის ოპერატორი – ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორი, რომელსაც
მეთოდოლოგიის საფუძველზე უდგინდება ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების
ოპერატორის მომსახურების საფასური;
ბ) საბაზისო წელი – ბაზრის ოპერატორის მომსახურების საფასურის გაანგარიშების წლის წინა
კალენდარული წელი;
გ) მომსახურების საფასური – ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორის
მომსახურების საფასური.
2. მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც განსაზღვრულია
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული ელექტროენერგიის
გადაცემის, განაწილებისა და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის ტარიფების
გაანგარიშების მეთოდოლოგიით.

მუხლი 3. ძირითადი პრინციპები

1. მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს გამჭვირვალე, სტაბილური და სამართლიანი მომსახურების
საფასურის დაწესებას და ხელს უწყობს ბაზრის ოპერატორის სტაბილურ და საიმედო ფუნქციონირებას.
2. მომსახურების საფასური იანგარიშება დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე.

მუხლი 4. სატარიფო რეგულირების პერიოდი

1. სატარიფო რეგულირების პერიოდი განისაზღვრება 1 კალენდარული წლით.



2. კომისია მომსახურების საფასურს ადგენს სრული სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის, ხოლო
მომსახურების საფასურის კორექტირება ხორციელდება მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

მუხლი 5. რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის

კომისია ყოველი სატარიფო წლისთვის განსაზღვრავს ბაზრის ოპერატორის რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზას, რომელიც იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:= + + + + (1),
სადაც:

– ბაზრის ოპერატორის რეგულირებადი დანახარჯების ბაზა სატარიფო
წლისთვის (ლარი);

– ბაზრის ოპერატორის რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი
სატარიფო წლისთვის (ლარი);

– ბაზრის ოპერატორის საოპერაციო დანახარჯები სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

RP – გონივრული მოგება, რომელსაც საოპერაციო დანახარჯებზე
პროცენტის სახით განსაზღვრავს კომისია 10%-ის ოდენობით.

– საბრუნავი კაპიტალის საპროცენტო ხარჯი სატარიფო წლისთვის
(ლარი);

– დანახარჯების კორექტირების მაჩვენებელი, რომელიც გაიანგარიშება
კომისიის მიერ დამტკიცებული ელექტროენერგიის გადაცემის
განაწილების და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის
ოპერატორის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით
განსაზღვრული კორექტირების პრინციპების შესაბამისად (ლარი).

მუხლი 6. საოპერაციო დანახარჯები

1. ბაზრის ოპერატორის მომსახურების საოპერაციო დანახარჯებმა უნდა უზრუნველყოს
საწარმოსათვის შესაბამის რეგულირებულ საქმიანობაზე გასაწევი დანახარჯების ანაზღაურება.
2. სატარიფო წლის მომსახურების საფასურის გაანგარიშებისას გაითვალისწინება საბაზისო წლის ის
საოპერაციო დანახარჯები, რომლებიც დასაბუთებული, გონივრული და სამართლიანია.
3. კომისია უფლებამოსილია, სატარიფო რეგულირების პერიოდის მომსახურების საფასურის
გაანგარიშებისას გაითვალისწინოს საპროგნოზო მონაცემები, რომლებსაც მიიჩნევს დასაბუთებულად,
გონივრულად და სამართლიანად.

მუხლი 7. რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი

1. რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი იანგარიშება ბაზრის ოპერატორის რეგულირებადი
აქტივების ბაზაზე დაყრდნობით.
2. რეგულირებადი აქტივის საწყისი ღირებულება განისაზღვრება აქტივის თვითღირებულებით.
3. რეგულირებად აქტივებთან დაკავშირებით გამოიყენება ცვეთის წრფივი დარიცხვის მეთოდით
განსაზღვრული, აქტივის ექსპლუატაციაში შესვლის წლისათვის მოქმედი, კომისიის მიერ
დამტკიცებული სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების
ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები.



მუხლი 8. საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯი

კომისია სატარიფო წლისთვის განსაზღვრავს ბაზრის ოპერატორის საოპერაციო დანახარჯების შესაბამისი
საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების საპროცენტო ხარჯს, რომელიც იანგარიშება საწარმოს დებიტორული
და კრედიტორული დავალიანების დაფარვის დღეებს შორის არსებული განსხვავების გათვალისწინებით.

მუხლი 9. ბაზრის ოპერატორის მომსახურების საფასური

1. ბაზრის ოპერატორთან რეგისტრაციის საფასური, რომელსაც იხდის დღით ადრე ბაზრის
თითოეული მონაწილე, განისაზღვრება კომისიის მიერ შესაბამისი სატარიფო წლისთვის.
2. ბაზრის ოპერატორთან რეგისტრაციის საფასური, რომელსაც იხდის დღიური ბაზრის თითოეული
მონაწილე, განისაზღვრება კომისიის მიერ შესაბამისი სატარიფო წლისთვის.
3. ბაზრის ოპერატორის მომსახურების საფასური სატარიფო წლისთვის, რომელსაც
ელექტროენერგიის დღით ადრე ბაზრის თითოეული მონაწილე იხდის ელექტროენერგიის დღით ადრე
ბაზარზე მის მიერ ნავაჭრი ელექტროენერგიის ყოველი ერთეულისთვის, იანგარიშება შემდეგი
ფორმულით:

= ( )∗ (2),

სადაც:
– ბაზრის ოპერატორის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

ელექტროენეგიის დღით ადრე ბაზარზე ელექტროენერგიით
ვაჭრობის უზრუნველყოფისთვის, სატარიფო წლისთვის
(ლარი/მგვტ.სთ);( ) – სატარიფო წლისთვის ბაზრის ოპერატორის რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზის ის ნაწილი, რომელიც კომისიამ მიაკუთვნა
ელექტროენერგიის დღით ადრე ბაზარზე ელექტროენერგიით
ვაჭრობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს (ლარი);

– ელექტროენერგიის დღით ადრე ბაზარზე გაყიდული
ელექტროენერგიის საპროგნოზო ოდენობა შესაბამისი სატარიფო
წლისთვის, რომელიც იანგარიშება მეთოდოლოგიის მე-10 მუხლის
შესაბამისად (მგვტ.სთ).

4. ბაზრის ოპერატორის მომსახურების საფასური სატარიფო წლისთვის, რომელსაც
ელექტროენერგიის დღიური ბაზრის თითოეული მონაწილე იხდის ელექტროენერგიის დღიურ ბაზარზე
მის მიერ ნავაჭრი ელექტროენერგიის ყოველი ერთეულისთვის, იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

= ( )∗ (3),
სადაც:

– ბაზრის ოპერატორის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური
ელექტროენერგიის დღიურ ბაზარზე ელექტროენერგიით ვაჭრობის
უზრუნველყოფისთვის, სატარიფო წლისთვის (ლარი/მგვტ.სთ);( ) – სატარიფო წლისთვის ბაზრის ოპერატორის რეგულირებადი
დანახარჯების ბაზის ის ნაწილი რომელიც კომისიამ მიაკუთვნა
ელექტროენერგიის დღიურ ბაზარზე ელექტროენერგიით ვაჭრობის



უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს (ლარი);
– ელექტროენერგიის დღიურ ბაზარზე გაყიდული ელექტროენერგიის

საპროგნოზო ოდენობა შესაბამისი სატარიფო წლისთვის, რომელიც
იანგარიშება მეთოდოლოგიის მე-10 მუხლის შესაბამისად (მგვტ.სთ).

მუხლი 10. ელექტროენერგიის ოდენობა

ელექტროენერგიის დღით ადრე/დღიურ ბაზარზე გაყიდული ელექტროენერგიის საპროგნოზო ოდენობის
განსაზღვრისას, კომისია ხელმძღვანელობს შემდეგი ფაქტორებით:
ა) სატარიფო წლებისთვის შემუშავებული ელექტროენერგიის ბალანსები;
ბ) ფაქტობრივი მონაცემები გასული სატარიფო წლების განმავლობაში ელექტროენერგიის შესაბამის
(დღით ადრე/დღიურ) ბაზარზე გაყიდული ელექტროენერგიის მოცულობის შესახებ;
გ) სხვა ნებისმიერი საპროგნოზო თუ ფაქტობრივი მონაცემი, რომელსაც კომისია მიიჩნევს
მიზანშეწონილად.

მუხლი 11. მომსახურების საფასურის კორექტირება

ბაზრის ოპერატორის ყოველი სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის დადგენილი მომსახურების
საფასური ექვემდებარება კორექტირებას ( ) და ეფუძნება შემდეგ ფაქტორებს:
ა) რეგულირებადი აქტივების ცვეთის ხარჯი;
ბ) საოპერაციო დანახარჯები;
გ) ელექტროენერგიის მოცულობა.

მუხლი 12. მომსახურების საფასურის დასადგენად წარსადგენი დოკუმენტაცია

1. მომსახურების საფასურის დადგენის მიზნით, ბაზრის ოპერატორი ვალდებულია, ტარიფის
გაანგარიშების წელს, მეთოდოლოგიის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში კომისიას
წარუდგინოს სატარიფო განაცხადი.
2. სატარიფო განაცხადის ფორმებსა და თანდართული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ამტკიცებს
კომისია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
3. სატარიფო განაცხადთან ერთად ბაზრის ოპერატორმა კომისიას ასევე უნდა წარუდგინოს
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი და აუდირებული
ფინანსური ანგარიშგება.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზრის ოპერატორს არ გააჩნია საბაზისო წლის მონაცემები, იგი
უფლებამოსილია, სატარიფო განაცხადით წარმოადგინოს საპროგნოზო მონაცემები.
5. კომისია უფლებამოსილია, ბაზრის ოპერატორს მოსთხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაციის ან/და
სხვადასხვა სახის დასკვნის წარმოდგენა, რომელსაც იგი საჭიროდ მიიჩნევს.
6. სატარიფო განაცხადისა და მასზე დართული მასალების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება
ბაზრის ოპერატორს.

მუხლი 13. მომსახურების საფასურის დადგენის ვადები და პროცედურები

1. ბაზრის ოპერატორი ვალდებულია, კომისიაში სატარიფო განაცხადი წარადგინოს არაუგვიანეს
ტარიფის გაანგარიშების წლის 4 ივლისისა. თუ აღნიშნული თარიღი ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ
სატარიფო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღეს.



2. კომისია სატარიფო განაცხადის დამტკიცებულ ფორმასთან შესაბამისობას და მის სისრულეს
განიხილავს სატარიფო განაცხადის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
3. თუ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადი არ შეესაბამება კომისიის მიერ განსაზღვრულ ფორმას ან
წარმოდგენილია არასრულყოფილად, კომისია ბაზრის ოპერატორს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად
წერილობით განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 30 სამუშაო დღისა. ეს ვადა განმცხადებლის მოთხოვნით
შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადით.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში ბაზრის ოპერატორი
კომისიაში არ წარმოადგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომისიის გადაწყვეტილებით სატარიფო
განაცხადი რჩება განუხილველად.
5. კომისია უფლებამოსილია, მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და თავისი ინიციატივით
გადახედოს მომსახურების საფასურს. ამ შემთხვევაში ბაზრის ოპერატორის მიერ საჭირო ინფორმაციისა
და დოკუმენტაციის წარდგენის პირობები განისაზღვრება კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილებით.
6. სრულყოფილად წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადის მიღების ან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებით იწყება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოება და შესაბამისი ცნობა ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე.
7. სატარიფო განაცხადის განხილვა კომისიაში მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.
8. ბაზრის ოპერატორისთვის მომსახურების საფასურის დადგენამდე, კომისია უფლებამოსილია,
მოაწყოს შეხვედრები ან/და საჯარო სხდომები დაკავშირებული საკითხების განხილვის მიზნით.

მუხლი 14. გარდამავალი დებულებები

მეთოდოლოგიის საფუძველზე ბაზრის ოპერატორის პირველი სატარიფო რეგულირების დროს არ
ვრცელდება სატარიფო განაცხადის წარმოდგენისთვის მეთოდოლოგიის მე-13 მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღვრული ვადა და კომისია უფლებამოსილია, მეთოდოლოგიის საფუძველზე ბაზრის
ოპერატორისთვის დადგენილი მომსახურების საფასურის მოქმედების ვადა განსაზღვროს მიმდინარე
რეგულირების პერიოდის ბოლომდე ან მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის ჩათვლით

დანართი №7

სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების
ცვეთის/ამორტიზაციის ნორმები

1. სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების მიერ 2018 წლის 1 იანვრის შემდეგ
შექმნილ ან/და შეძენილ აქტივებთან დაკავშირებით გამოიყენება რეგულირებადი აქტივების
ცვეთა/ამორტიზაციის შემდეგი ნორმები:

№ საერთო აქტივები
ცვეთა/ამორტიზაცი
ის წლიური ნორმა

(%)

სასარგებლო
მომსახურების

ვადა (წელი)

1
ყველა სახეობისა და კონსტრუქციის ხიდები
(გარდა ხისა და ლითონისა ხის ბურჯებზე)

1.0 100



2 ხისა და ლითონის ხიდები ხის ბურჯებზე 5.0 20

3
ბეტონის, რკინაბეტონის და ქვის ესტაკადები,
ამაღლებული გზები

2.5 40

4 ცემენტბეტონის გზები 2.0 50

5 ასფალტბეტონის გზები 3.33 30

6 ღორღისა და ხრეშის გზები 5.0 20

7

შემაკავებელი და დამცავი ნაგებობანი – ქვის,
ბეტონის და რკინაბეტონის
(მეწყერსაწინააღმდეგო, ზვავსაწინააღმდეგო,
ჩამონგრევის საწინააღმდეგო საყრდენები,
დამჭერი კედლები და სხვა)

1.66 60

8

ჰესის და ჰაესის შენობები (ბეტონის და
რკინაბეტონის: კალაპოტური, შეთავსებული და
ბურჯისებური, კაშხალთან მდებარე,
დერივაციული, მიწისქვეშა)

1.82 55

9 ადმინისტრაციული შენობები 1.54 65

10 სადგურის კუთვნილი საცხოვრებელი შენობები 1.0 100

11 ქვესადგურის შენობები 1.66 60

12 სასაწყობო ფართი და მარტივი ტიპის ნაგებობები 5.0 20

13 ავტოსადგომი 4.0 25

14 ლითონის/პანელების კონტეინერები 5.0 20

15 ავეჯი და მოძრავი ინვენტარი 10.0 10

16 კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკა 20.0 5



17 ხელსაწყო-ინსტრუმენტები / მოწყობილობები 20.0 5

18 ტელეფონები და რადიოკავშირის მოწყობილობები 20.0 5

19 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებები 12.5 8

20
მძიმე სატრანსპორტო საშუალებები და
სპეციალური ტექნიკა

8.33 12

21 ხიდური ამწე (სტაციონალური და გადასატანი) 4.0 25

22 არამატერიალური აქტივები 20.0 5

ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

23 ბეტონის და რკინაბეტონის კაშხლები 1.0 100

24 წყალსაცავები მიწის კაშხლებზე 1.33 75

25
სადერივაციო არხები და ელექტროსადგურის
აუზები

1.0 100

26
წყალსაგდებები და წყალმიმღებები, სალექარები,
აკვედუკები, დიუკერები, ღარები და თევზსავალი
ნაგებობები

2.0 50

27

სადაწნეო მილსადენები და გამათანაბრებელი
რეზერვუარები, სადაწნეო აუზები თავისუფალი
წყალსატარებით და სიღრმული ნატან გამრეცხი
ფარის ამწე მექანიზმით.

1.0 100

28
რკინაბეტონის, ბეტონის და ქვანაყარი
ნაპირსამაგრი და ნაპირდამცავი ნაგებობები

3.33 30

29
მიწით შემოკავებული მოუპირკეთებელი
ჯებირები

1.0 100

30
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები არხებზე
(მარეგულირებელი რაბები, ვარდნილები,
სწრაფსადენები, კონსოლური ვარდნილები)

2.5 40

31

ყველა სახის მარეგულირებელი (გამმართველი)
ნაგებობები (მდინარის ნაკადის და კალაპოტის
ურთიერთქმედების, ნაკადის დინების და ტალღის
წყალსაცავის სანაპირო ზოლზე ზემოქმედების

10.0 10



მარეგულირებელი ნაგებობები, ზღუდარები,
დეზები, საგუბრები, ნაკადმიმმართველი
სისტემები, ნაპირსამაგრი ნაგებობები, წყალსაცემი
ნაგებობები)

32 მილსადენისა და ტურბინის წინა საკეტები 3.33 30

33

ჰიდრავლიკური ტურბინები გენერატორთან და
დამხმარე მოწყობილობებთან კომპლექტში
(დამხმარე მოწყობილობებში შედის – გაგრილების
სისტემები, ფარები, ამწე მექანიზმები, გისოსები,
ზეთის მეურნეობა, წყალმომარაგების, სადრენაჟო
სისტემები, პნევმატური მეურნეობა)

3.33 30

34 ჰიდრავლიკური ტურბინები 3.33 30

35 გენერატორები 4.0 25

36
რეგულატორები (სიჩქარის, ძაბვის და აღგზნების
სისტემები)

4.0 25

თბოტექნიკური ნაგებობები

37
ორთქლის ტურბინები გენერატორთან
კომპლექტში დამხმარე მოწყობილობებთან
ერთად*

4.0 25

38
აირტურბინული დანადგარები პიკურ და
ნახევარპიკურ რეჟიმში მუშაობით

4.0 25

39
აირტურბინული დანადგარები ბაზისურ რეჟიმში
მუშაობით

3.33 30

40
საქვაბე დანადგარები და სტაციონარული
ორთქლის ქვაბები დამხმარე საქვაბე
მოწყობილობით**

4.0 25

41

დამხმარე ძალოვანი თბომექანიკური
მოწყობილობა (თბომიწოდების მოწყობილობა,
ტუმბოები, წლის ქიმიური გაწმენდის
მოცულობები და მოწყობილობები, ბოილერული
დანადგარები ტუმბოებით და სხვა საერთო
სასადგურო ძალოვანი თბოტექნიკური
მოწყობილობა)

4.0 25

42
წყლის ქიმიური გაწმენდის ტუმბოები და
არმატურები, რომლებიც შეხებაშია აგრესიულ
გარემოსთან

5.0 20

43 შხეფსაცივარი 3.33 30

44 დიზელ-გენერატორები 5.0 20



45 კომპრესორები 7.69 13

46 გაზსადენი მილები 2.5 40

ქსელის კომპონენტები
ცვეთა/ამორტიზაცი
ის წლიური ნორმა

(%)

სასარგებლო
მომსახურების

ვადა (წელი)

47 საჰაერო ხაზები 500 კვ 2.22 45

48 საჰაერო ხაზები 400 კვ 2.22 45

49 საჰაერო ხაზები 330 კვ 2.22 45

50 საჰაერო ხაზები 220 კვ 2.22 45

51 საჰაერო ხაზები 110 კვ 2.22 45

52 საკაბელო ხაზები 110 კვ 2.5 40

53 საჰაერო ხაზები 35 კვ 2.85 35

54 საკაბელო ხაზები 35 კვ 3.33 30

55 საჰაერო ხაზები 6/10 კვ 3.33 30

56 საკაბელო ხაზები 6/10 კვ 3.33 30

57 საჰაერო ხაზები 220/380 ვ 3.33 30

58 საკაბელო ხაზები 220/380 ვ 3.33 30

59 კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზები მიწაში 2.85 35

60 კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზები ჰაერში 3.33 30

61 ძალოვანი ტრანსფორმატორები 3.33 30

62 ამომრთველები 3.33 30

63 გამთიშველები 3.33 30



64 გამანაწილებელი მოწყობილობები (სალტე) 2.5 40

65 მეხდამცავი მოწყობილობები 4.0 25

66 გადაძაბვისგან დამცავი მოწყობილობები 4.0 25

67 მზომი ტრანსფორმატორები 4.0 25

68 საკაბელო არხები/გვირაბები 2.22 45

69
ლითონკონსტრუქციები (საყრდენები,
პორტალები, ტრავერსები)

2.22 45

70
კომუნიკაციის, ტელეგაზომვის და დისტანციური
მართვის მოწყობილობები

5.0 20

71 რელეური დაცვის მოწყობილობები 5.0 20

72
საკონტროლო და სასიგნალო კაბელები
(შენობებში, გვირაბებში, არხებში 4 25

73
გარდამსახები (გამმართველები, ინვერტორები და
ყველა ძაბვის სტაბილიზატორები)

6.67 15

74 რეაქტორები 6.67 15

75 მაღალსიხშირული ფილტრები 5.0 20

76 სინქრონული კომპენსატორები 4.0 25

77 კონდენსატორები 10 10

78 დამამიწებელი მოწყობილობები 5.0 20

79
მრიცხველები (თავსებადი ესკაა-ს და კაასი-ს
სისტემებთან)

5.0 20

80 მრიცხველები (დატვირთვის პროფილის გარეშე) 10.0 10

81
გარე და შიგა განათება და მასთან დაკავშირებული
მოწყობილობები

3.33 30

82 ელ.ძრავები 100 კვტ-მდე 10.0 10

83 ელ.ძრავები 100 კვტ-ზე მეტი 8.33 12

84 სტაციონარული მჟავიანი აკუმულატორები 6.66 15



85 სტაციონარული ტუტიანი აკუმულატორები 12.5 8

86 გადასატანი მჟავიანი აკუმულატორები 33.33 3

*ტურბოაგრეგატების დამხმარე მოწყობილობებში შედის: კონდენსატორი, კონდენსატის ტუმბოები,
აირგამაციებლები, ცირკულატორი, მკვებავი ტურბოტუმბოები, დეაერატორები, რედუქციულ-
გამაციებელი დანადგარები და ამაორთქლებლები, ზეთის მეურნეობა, ეჟექტორები, რეგენერაციული
დანადგარები შემთბობებით, ამგზნებები, აირგამაციებლები, სამეურნეო დარბაზის ფარგლებში არსებული
ტურბოგენერატორის ელექტრომოწყობილობა
** საქვაბე დანადგარების შემადგენლობა გულისხმობს როგორც ძირითად, ასევე დამხმარე
მოწყობილობებს, კერძოდ:
ა) თვითონ ქვაბები: დოლურა, ორთქლგადამხურებლები, ეკონომაიზერი, ჰაერშემთბობი და სხვა;
ბ) გამწოვ-შემბერვი მოწყობილობები;
გ) ნაცარდამჭერი მოწყობილობები;
დ) ჰიდრონაცარგამწმენდი მოწყობილობები (საქვაბის ფარგლებში მოქმედი): შახტის კარკასი, ჩარეცხვის
შახტი, სამსხვრეველა, ნაცარდამჭერი აპარატები, ჩამტვირთავი ხოკერი, გარდამავალი მილყელები,
ფარსაკეტები, სარქველები, ჩამშვი გარსაცმები, მილგამტარები, ნაცარმომშორებელი აპარატები,
ეჟექტორული წლის ტუმბოები, ჩამრეცხი, ქვიშამოცილებული შანდორები, რკინდამჭერები, აგრეთვე
ელექტრომოწყობილობა და კაბელები;
ე) ქვანახშირის მტვრის დამზადების მოწყობილობები და ქვანახშირის მტვრის ტრანსპორტი, წისქვილები,
მკვებავები, შნეკები, ლენტური სასწორები, ციკლონები, სეპარატორები, დაუმუშავებლი ნახშირის და
ნახშირის მტვრის (შუალდეური) ბუნკერები, მტვერგამტარები და ჰაერგამტარები, მილყელები, გამთიში
და მარეგულირებელი სარქველები, დისტანციური ამძრავები;
ვ) საქავაბე მოწყობილობის თბური საკონტროლო - მზომი ხელსაწყოები და ავტომატიკა.


