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faqsi:  (+995 32) 222 38 74 
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საქართველოს მთავრობის კანცელარიის  

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს 

 

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას 

 აღმასრულებელი დირექტორის 

ნინო გუჯარაიძის 

 

 

განცხადება 

(საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე) 
 

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საქართველოს მთავრობის ქვემოთ ჩამოთვლილი აქტების გამოცემისათვის 

ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ამსახველი სრული დოკუმენტაციის ასლი. გთხოვთ, ინფორმაცია 

მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის 

შესაბამისად: 

 

1. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 სექტემბრის #1789 განკარგულება „ჰიდროელექტროსადგურ 

„ნენსკრას“ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“; 

2. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 აგვისტოს #1345 განკარგულება  „საქართველოს მთავრობას და სს 

„იორი ენერჯს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“; 

3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 აგვისტოს #1344 განკარგულება „რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის 

რეგიონში, ცაგერისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებში, მდინარე ზესხოსა და ცხენისწყალზე 

ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, 

ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ“; 

4. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის #1700 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას და 

სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“ შორის 2014 წლის 12 მარტს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“; 

5. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბერი #1699 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგოს“ და 

კომპანია „Calik Enerji Sanayi ve icaret A.S“-ს შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“; 

6. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის #1698 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „საქართველოს 

ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“, სს „დარიალი ენერჯისა“ და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკს შორის დასადები ხელშეკრულების პროექტის თაობაზე“; 

 

საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული 

ზოგიერთი აქტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის 

მოთხოვნის თაობაზე 
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7. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 სექტემბრის #1686 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას, 

„OMV Exploration & Production GmbH“-სა და „Repsol Exploración S.A.“-ს შორის დასადები თანამშრომლობის 

მემორანდუმის თაობაზე“; 

8. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1569 განკარგულება „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის რეგიონში, მდინარე ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგურ „ჯონოული 3“-ის მშენებლობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა 

გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე; 

9. საქართველოს მთავრობის #1568 2014 წლის 10 სექტემბრის განკარგულება  „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის რეგიონში, მდინარე ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგურ „ჯონოული 2“-ის მშენებლობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა 

გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე; 

10. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1567 განკარგულება „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის რეგიონში, მდინარე ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგურ „ჯონოული 1“-ის მშენებლობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა 

გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე“; 

11. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1566 განკარგულება „საქართველოს მთავრობასა და 

სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“; 

12. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1565  განკარგულება „კახეთის რეგიონში, „დიდხევის“ 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და 

ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ; 

13. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1562 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას და 

შპს-ს „ჯჯპ-LTD GGP“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“; 

14. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1561 განკარგულება კახეთის რეგიონში, „სტორი 1-ის“ 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და 

ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე; 

15. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის #1559 განკარგულება „იმერეთის რეგიონში „ხუნევის“ 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და 

ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ“; 

16. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 აგვისტოს #1449 განკარგულება „საქართველო-ვარდნილის და 

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტთან“ დაკავშირებით 2010 წლის 28 

დეკემბერს გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების შესახებ“; 

17. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 აგვისტოს #1442 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „Грин Апекс“-ს შორის 2012 წლის 4 

ივლისს დადებული ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმის გაუქმების თაობაზე“; 

18. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 ივნისის #994 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას და შპს 

„ფშავი ჰიდროს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“; 

19. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივნისის #1015 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას და შპს 

„საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციას“ შორის დასადები ურთიერთგაგების  

მემორანდუმის თაობაზე“; 

20. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივნისის #1016 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას და შპს 

„ეგ“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“; 
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21. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ივნისის #1149 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ენერგო-არაგვს“ შორის 2007 წლის 4 

სექტემბერს დადებული მემორანდუმით გათვალისწინებული შპს „ენერგო-არაგვის“ ვალდებულებების 

უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის გაუქმების თაობაზე“; 

22. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ივნისის #1150 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას, სს 

„დარიალ ენერჯის“, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს 

„ენერგოტრანსს“ შორის 2011 წლის 19 მაისს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 

23. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ივნისის #1153 განკარგულება „საქართველოს მთავრობას და შპს 

„ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიას“ შორის 2009 წლის 15 სექტემბერს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 

 

მადლობას გიხდით წინასწარ თანამშრომლობისთვის. 

 

პატივისცემით, 

    
ნინო გუჯარაიძე 

აღმასრულებელი დირექტორი 


