
              

 N16/1
2022  წლის  15 აპრილი            ქ. თბილისი

ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის მიერთების
მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე  
მუხლის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის დადგენილებით დამტკიცებული 
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების“ საფუძველზე, საქართველოს 
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 

გადაწყვიტა:

1. დამტკიცდეს განაცხადის ფორმა:
ა),,გამანაწილებელ ქსელთან ერთი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ 
დანართ N1-ში მოცემული რედაქციით;
ბ) ,,გამანაწილებელ ქსელთან ერთი ახალი ობიექტისა და მიკროსიმძლავრის 
ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ დანართ N2-ში მოცემული 
რედაქციით;
გ) ,,გამანაწილებელ ქსელთან ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის 
შესახებ“ დანართ N3-ში მოცემული რედაქციით;
დ) ,,გამანაწილებელ ქსელთან ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტისა და მიკროსიმძლავრის  
ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“  დანართ N4-ში მოცემული 
რედაქციით.
ე),,აბონენტის გაყოფის შესახებ“ დანართ N5-ში მოცემული რედაქციით;
ვ) „მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის  
შესახებ“ დანართ N6-ში მოცემული რედაქციით;
ზ) ,,მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის 
გაზრდის შესახებ“ დანართ N7-ში მოცემული რედაქციით;
თ),,გამანაწილებელ ქსელთან მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების 
მოთხოვნის შესახებ“ დანართ N8-ში მოცემული რედაქციით;
ი) ,,მიკროსიმძლავრის მფლობელი მომხმარებელთა ჯგუფის ცვლილების შესახებ“ დანართ 
N9-ში მოცემული რედაქციით;



კ) ,,გამანაწილებელ ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის შესახებ“ დანართ 
N10-ში მოცემული რედაქციით;
ლ)„ელექტროენერგიაზე მომუშავე ავტონომიური გადაადგილების საშუალებების 
დამტენი სადგურების გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ დანართ 
N11-ში მოცემული რედაქციით;
მ)  ,,აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგების შესახებ“ (ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ან 
დროებითი დაბალი ძაბვის მრიცხველის მაღალი ძაბვის მხარეს გადატანის შესახებ) 
დანართ N12-ში მოცემული რედაქციით.
2. ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებმა გადაწყვეტილების 
ჩაბარებიდან (ოფიციალურად გაცნობიდან) 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ მათ 
ოფიციალურ  ვებგვერდზე და მომსახურების ცენტრებში ყველასთვის ხელმისაწვდომ 
ადგილას ამ გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ფორმების განთავსება.
3. გადაწყვეტილება ძალაშია კომისიის საჯარო სხდომაზე გამოცხადების დღიდან.
4. ამ გადაწყვეტილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს კომისიის 
2021 წლის 29 ივნისის  N30/3 გადაწყვეტილება ,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ 
ქსელზე ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების 
დამტკიცების შესახებ“.
5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 
თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64), მისი ოფიციალურად გაცნობიდან 
(მხარისათვის ჩაბარებიდან) 1 (ერთი) თვის ვადაში.
6. კონტროლი გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის რეგულირების 
განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტს.
დავით ნარმანია
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