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არსებული ქიდროელექტროსადგურები



იდროელექტროსადგური კომპანია დადგმული სიმძლავრე
(მგვტ)

ექსპლუატაციაში შესვლის
ვადა

„ფარავანიჰესი“ Georgian Urban Energy
(თურქეთი)

85 30.08.2015

„დარიალიჰესი” Darial-Energy (საქართველო-
აშშ)

109 19.07.2014

„ნაბეღლავიჰესი“ Aliance Energy(თურქეთი) 1.9 28.03.2014

„კირნათიჰესი“ Achar Energy 2007 ltd
(თურქეთი)

36.644 28.02.2017

მიმდინარე მშენბლობები

Achar Energy 2007 ltd
(თურქეთი)

„ხელვაჩაურიჰესი 1“ Achar Energy 2007 ltd 47.48 28.02.2017
„ოქროპილაურიჰესი“ Alter Energy (საქართველო) 1.8 01.10.2014
„გოგინაურიჰესი“ Alter Energy (საქართველო) 1.8 01.10.2014
„ლუხუნიჰესი 2 Rusmetali Ltd (საქართველო) 12 01.10.2015
„არაგვი ჰესი“ Energo Aragvi (საქართველო) 8 15.02.2015
“არაკალიჰესი” Optimum Enerji Üretim A.Ş

(თურქეთი)
8.9 31.07.2015

„აბული ჰესი“ Optimum Enerji Üretim A.Ş
(თურქეთი)

22.2 31.07.2015

„შუახევი ჰესი“ Clean Energy Invest/Tata Group
(ნორვეგია/ინდოეთი)

178 10.06.2015

"სხალთა ჰესი“ Clean Energy Invest/Tata Group
(ნორვეგია/ინდოეთი)

9.8 10.06.2020



saqarTvelos mdinareebis teqnikuri mcire
hidroenergetikuli potenciali

dasaxeleba mdinare mhesis
raodenoba

jamuri
dadgmuli
simZlavre

M mvt

jamuri,
gamomuSaveba,

mlrd.kvt.sT/w

dasavleT
saqarTveloSi

204 725 2740 13.6

aRmosavleT
saqarTveloSi

152 526 989 5.8

saqarTvelo 356 1251 3730 19.5



saqarTvelos perspeqtiuli mhesebi
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1 kvt-s sainvesticio Rirebuleba 1500 -
2000 aSS dol
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საქართველოს მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული
ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი

http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo

მდინარეებისმდინარეების ენერგეტიკულიენერგეტიკული პოტენციალისპოტენციალის შეფასებისშეფასების
ელექტრონულიელექტრონული სისტემასისტემა (GIS)(GIS) --აღნიშნული სისტემა იძლევა წყლის
რესურსებისა და მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასებისა
და ელექტრონული აღრიცხვის შესაძლებლობას საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად.

საქართველოს მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული
ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი

http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo

მდინარეებისმდინარეების ენერგეტიკულიენერგეტიკული პოტენციალისპოტენციალის შეფასებისშეფასების
ელექტრონულიელექტრონული სისტემასისტემა (GIS)(GIS) --აღნიშნული სისტემა იძლევა წყლის
რესურსებისა და მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასებისა
და ელექტრონული აღრიცხვის შესაძლებლობას საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად.



მცირე ჰიდროელექტროსადგურების
განვითარება

სახელმძღვანელო საქართველოში პროექტების
შემმუშავებელი პირებისათვის

სახელმძღვანელო საქართველოში პროექტების
შემმუშავებელი პირებისათვის

1. შესავალი
2.დაგეგმვა და დაპროექტება
3. როგორ `შევფუთოთ წინადადება
დაფინანსების მისაღებად
4.თანხმობები და ნებართვები
5. მოლაპარაკება და კონტრაქტის
გაფორმება
6. მცირე ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობა
7. სადგურის გაშვება

http://smallhydrogeorgia.org/ka/2012-06-22-
11-25-18.html
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