
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

წყარო: საქსტატი

ენერგეტიკის სექტორი
აჭარის  რეგიონში

მაისი / 2017 წელი



ტენდენციები 2014 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში

2015 წელი

 ბრუნვა: 10.1 მლნ ლარი

 პროდუქციის გამოშვება: 10.3 მლნ  ლარი

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 576 კაცი

 საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 832 ლარი

ბრუნვა

კლება - 72%

პროდუქციის გამოშვება

კლება - 56%

დასაქმებულთა რაოდენობა

კლება - 12%

ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები *

* მაჩვენებლები მოიცავს ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება/განაწილების მონაცემებს.  



ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება 

ენერგეტიკის სექტორში *
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პროდუქციის გამოშვება ბრუნვა

მლნ ლარი

* მაჩვენებლები მოიცავს ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება/განაწილების მონაცემებს.  



ენერგეტიკის წილი კერძო სექტორის ინვესტიციებში
(2016 წ.)
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წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



ბათუმი ქობულეთი ხელვაჩაური ქედა შუახევი ხულო
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ენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული ინვესტიციები 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით

(2016 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
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მილიონი  აშშ დოლარი

ენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების დინამიკა
(2014 - 2016 წწ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



რეგიონის ჰიდრორესურსული პოტენციალი

 აჭარის რეგიონის მდინარეთა ჯამური პოტენციური ენერგია- 6.4 მლრდ. კვტ/სთ

 მდინარეთა პოტენციური ენერგია 1 კმ² -ზე გაანგარიშებით - 244 კვტ.სთ/კმ² (ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი - 220 კვტ.სთ/კმ²)

 მდინარეთა პოტენციური სიმძლავრე - 730 მეგავატი

 რეგიონში მდინარეთა რაოდენობა - 14 (მათგან ყველაზე მძლავრი მდინარეები: ჭოროხი, აჭარისწყალი, ჩირუხისწყალი, კინტრიში)

წყარო: აჭარის ა.რ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო.

რეგიონში შესწავლილი ჰიდროლოგიური მონაცემების მიხედვით, მცირე მდინარეების არსებული

ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია 40-მდე მინი ჰესის

განთავსება, საერთო სიმძლავრით - 10.5 ათასი კვტ/სთ.



რეგიონში მოქმედი ჰესები

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია რეგიონში მოქმედი ჰესების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 რეგიონში მოქმედი ჰიდროელექტრო სადგურების რაოდენობა - 5 (მათ შორის 1 საშუალო და 4 მცირე სიმძლავრის)

 მოქმედი ჰესების ჯამური დადგმული სიმძლავრე - 22.69 მეგავატი

 ჯამური წლიური გამომუშავება - 118.85 კვტ/სთ

 ჰესების ერთობლივი დასაქმება - 86 კაცი

 ჰესების მიერ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში განხორციელებული ინვესტიციების ჯამური მოცულობა - 6.7 მლნ. აშშ დოლარი

№ ჰესის დასახელება მუნიციპალიტეტი მფლობელი კომპანია ჰესის ზომა

დადგმული 

სიმძლავრე 

(მეგავატი)

წლიური 

გამომუშავება 

(მლნ კვტ.სთ)

1 აწჰესი ქედა სს ენერგო-პრო ჯორჯია საშუალო 16.00 103.00

2 კინკიშაჰესი ქედა სს ზაჰესი მცირე 0.84 1.80

3 აჭიჰესი ქობულეთი შპს მცირე ენერჯი მცირე 1.02 5.10

4 მაჭახელაჰესი ხელვაჩაური შპს ბაკური მცირე 1.43 4.45

5 სანალიაჰესი შუახევი შპს სანალია მცირე 3.40 4.50



აწჰესი

 მდებარეობა: ქედის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: საშუალო

 დადგმული სიმძლავრე: 16.00 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 103.00 მლნ კვტ/სთ

 მესაკუთრე: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 31

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია რეგიონში მოქმედი ჰესების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 



რეგიონში მოქმედი მცირე ჰესები

 მდებარეობა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

 დადგმული სიმძლავრე: 0.84 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 1.80 მლნ კვტ/სთ

 მესაკუთრე: სს „ზაჰესი“

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 9

კინკიშაჰესი

 მდებარეობა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

 დადგმული სიმძლავრე: 1.02 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 5.10 მლნ კვტ/სთ

 მესაკუთრე: შპს „მცირე ენერჯი“

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 18

აჭიჰესი

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია რეგიონში მოქმედი ჰესების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 მდებარეობა: შუახევის მუნიციპალიტეტი

 დადგმული სიმძლავრე: 3.40 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 4.50 მლნ კვტ/სთ

 მესაკუთრე: შპს „სანალია“

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 12

სანალიაჰესი

 მდებარეობა: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 დადგმული სიმძლავრე: 1.43 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 4.45 მლნ კვტ/სთ

 მესაკუთრე: შპს „ბაკური“

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 16

მაჭახელაჰესი



ჰესების მიმდინარე პროექტები

საპროექტო ჰესების ოპერატორი კომპანიები:

სხალთაჰესი

შუახევიჰესი

კორომხეთიჰესი

კირნათიჰესი

ხელვაჩაურიჰესი 1

კინტრიშაჰესი

ოქროპილაურიჰესი

გოგინაურიჰესი

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ (Tata Power - ინდოეთი / Clean Energy -

ნორვეგია / IFC - მსოფლიო ბანკის ჯგუფი)

შპს „აჭარ ენერჯი - 2007“ (თურქეთი)

შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“ (ესტონეთი)

შპს „Alter Energy“ (საქართველო)



შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“

პროექტების ჯამური ინვესტიცია: 416.0 მლნ. აშშ დოლარი

პროექტებში დასაქმებულთა რაოდენობა: 900

 მდებარეობა: ხულოს მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: მცირე

 დადგმული სიმძლავრე: 9.00 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 23.00 მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2017

სხალთაჰესი

 მდებარეობა: შუახევის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: საშუალო 

 დადგმული სიმძლავრე: 178.00 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 427.00 მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2017

შუახევიჰესი

 მდებარეობა: ქედის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა:

 დადგმული სიმძლავრე: 

 წლიური გამომუშავება: 

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი:

კორომხეთიჰესი

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია ჰესების ოპერატორი კომპანიების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
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 მდებარეობა: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: საშუალო

 დადგმული სიმძლავრე: 51.25 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 219.00 მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2017

კირნათიჰესი

 მდებარეობა: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: საშუალო 

 დადგმული სიმძლავრე: 47.48 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 229.80 მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2017

ხელვაჩაური 1

შპს „აჭარ-ენერჯი 2007“

პროექტების ჯამური ინვესტიცია: 135.7 მლნ. აშშ დოლარი

პროექტებში დასაქმებულთა რაოდენობა: 272

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია ჰესების ოპერატორი კომპანიების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 



შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“

 მდებარეობა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: მცირე 

 დადგმული სიმძლავრე:  6.00 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 37.00  მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2016

კინტრიშაჰესი

პროექტის ჯამური ინვესტიცია: 10.5 მლნ. აშშ დოლარი

პროექტში დასაქმებულთა რაოდენობა: 112

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია ჰესების ოპერატორი კომპანიების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 



შპს „ALTER ENERGY“

 მდებარეობა: შუახევის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: მცირე

 დადგმული სიმძლავრე: 5.25 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 22.26 მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2021

გოგინაურიჰესი

 მდებარეობა: შუახევის მუნიციპალიტეტი

 ჰესის ზომა: მცირე

 დადგმული სიმძლავრე: 5.68 მგვტ.

 წლიური გამომუშავება: 25.57 მლნ კვტ/სთ

 ექსპლუატაციაში გაშვების წელი: 2022

ოქროპილაურიჰესი

წყარო: მაჩვენებლები მიღებულია ჰესების ოპერატორი კომპანიების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

პროექტების ჯამური ინვესტიცია: 14.4 მლნ. აშშ დოლარი

პროექტში დასაქმებულთა რაოდენობა: 8



ენერგეტიკის სექტორის გამანაწილებელი კომპანიები

ძირითადი საქმიანობა: ბუნებრივი აირის მიწოდება

და განაწილება

აჭარის რეგიონში გაზიფიცირებულია ქალაქ

ბათუმის, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტების უმეტესი ნაწილი, აქტიურად

მიმდინარეობს დარჩენილი ნაწილის გაზიფიცირება

ძირითადი საქმიანობა: ელექტროენერგიის გადაცემა

და დისტრიბუცია

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას’’ ელექტროენერგიის

სადისტრიბუციო არეალი აჭარის რეგიონის

ტერიტორიას სრულად ფარავს



ქარის ენერგიის რესურსები

აჭარის რეგიონს გააჩნია ქარის ენერგიის პოტენციალი:

 მეტეოროლოგიური სადგურების კვლევების შედეგად დადგენილია,

რომ აჭარაში გამოყენებადი ქარის ენერგიის სიჩქარე - V ≥ 3 მეტრი/წმ

 გამოყენებადი ქარის სიჩქარის ხანგრძლივობა მერყეობს 3 327-დან

6 243 საათამდე, აღნიშნული მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია, რაც კი

დაფიქსირებულა შავი ზღვის ყურეში

მზის ენერგიის რესურსები   

აჭარის რეგიონში მზის ენერგიის გამოყენება უკვე აპრობირებულია:

 კინტრიშის დაცული ტერიტორიები - ვიზიტორთა ცენტრი 

(ცხემლვანა)

 მტირალას ეროვნული პარკი - ვიზიტორთა ცენტრი (ჩაქვისთავი)              

 მტირალას ეროვნული პარკი - რეინჯერთა თავშესაფარი (კოლხას 

უბანი - ცივწყარო)    

მეტეოროლოგიური 
სადგური       

ქარის სიჩქარე 
მეტრი/წმ

ქარის სიჩქარის 
სიმძლავრე

ქობულეთი 2.8 0.20

ბათუმი 4.6 0.09

მზის ენერგიის  განაწილება თვეების მიხედვით (კვტ.სთ/მ²)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

55 57 88 102 112 145 175 190 180 112 52 40

ალტერნატიული ენერგიის წყაროები

წყარო: გარემოს ეროვნული სააგენტო.


