განაცხადი
„მომხმარებლის ქსელზე შეჭრა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა“
განმცხადებლის საყურადღებოდ!
თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური
შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.
აბონენტის რეგისტრაციის, ცვლილების მოთხოვნის შემთხვევაში, კომპანია მომხმარებლის მიმართვიდან არაუმეტეს 30
სამუშაო დღის ვადაში ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულება.
დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზს:, შემდეგ ნომერზე: +995 (32) 2 93 11 11.

განაცხადის შევსების თარიღი „_____“ ____________ , 20____წ.
(იმ წყალმომარაგების ლიცენზიატის დასახელება, რომლის ქსელზეც მოთხოვნილია სამუშაოები)

I.

პირადი და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები:

1. მიერთების მსურველი (განმცხადებლი): __________________________________________________________________ ;
(სახელი, გვარი ან იურიდიული პირის შემთხვევაში მისი სახელი (სახელწოდება)

2. პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი:_________________________________________________________________ ;
3. განმცხადებლის საკონტაქტო ინფორმაცია:
3.1. მისამართი: _________________________________________________________________________________________ ;
3.2. განმცხადებლისთვის შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს ქვემოთ მოცემულ ერთ ძირითად და ერთ
ალტერნატიულ ნომერზე ან მისამართზე:

−

−

(მობ. ოპერატორის კოდი)

−

- ძირითადი;

(მობ. ნომერი)

−

(მობ. ოპერატორის კოდი)

−
−

(მობ. ნომერი)

4. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (სურვილის შემთხვევაში):
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- ალტერნატიული.

- ძირითადი.

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი)

5. მიერთების მსურველის (განმცხადებლის) საბანკო რეკვიზიტები: ____________________________;

II.

ძირითადი ინფორმაცია:

6. გესაჭიროებათ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა: ☐ დიახ; ან ☐ არა.
7. განაწილების ლიცენზიატის მიერ ამ განაცხადზე შეტყობინების გაგზავნის ფორმა: ☐ წერილობითი; ან
ელექტრონული.
8. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ტექნიკური პირობის:
№_______________ ; გაცემის თარიღი: _______________ ; და მოქმედების ვადა: _______________ .

III.

☐

შეჭრის სამუშაოების ერთი აბონენტის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში ☐
(ივსება მხოლოდ შეჭრის სამუშაოების შედეგად ერთი აბონენტის რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში)

9. დაზუსტებული მისამართი, სადაც უნდა მოხდეს წყალმომარაგება: __________________________________________ ;
10. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი, სადაც უნდა მოხდეს წყალმომარაგება:1________________________ ;
11. აბონენტის (მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირის) სახელი, გვარი ან
იურიდიული პირის სახელი: _______________________________________________ ;
12. პირადი ნომერი/საიდენტ. კოდი: _____________ ;
13. სასმელი წყლის მოხმარების მიზანი:
1

შენიშვნა: საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში - უძრავი ქონების საკადასტრო კოდის ნაცვლად, შესაძლებელია, განაცხადზე
თანდართულ იქნეს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს.

☐ საყოფაცხოვრებო; ან ☐ არასაყოფაცხოვრებო.
14. მიერთების ტიპი:
☐ სრული; ☐ სასმელი წყალი; ან ☐ წყალარინება.
15. სასმელი წყლის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთება:
15.1. მოთხოვნილი მილის დიამეტრი:__________;
15.2.

მოთხოვნილი წარმადობა:________________;

16. წყალარინების ქსელზე მიერთება:
16.1. ნაგებობასთან მოწყობილ მიმღებ ჭაში, ამ ნაგებობიდან შემსვლელი მილის მოთხოვნილი
დიამეტრი:______________.
17. მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური (შეთავაზებული
პაკეტის მიხედვით): ____________ .
18. განაცხადში მოცემული ჩემი პირადი ნომერი, ტელეფონი ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი:
18.1. გამოყენებულ იქნეს წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეტყობინების მიზნით: ☐ დიახ,
ან ☐ არა;
18.2.

მიეწოდოს ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში მომსახურე შემდეგ საწარმოებს, სადაც,
განაცხადში მოცემულ მისამართზე, რეგისტრირებული ვარ მომხმარებლად და გამაჩნია აბონენტის ნომერი:

☐ არა ან ☐ დიახ,
1) ___________________________________ ; 2) ___________________________________ .
IV.

ორი ან ორზე მეტი ობიექტის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ან სხვა დანიშნულების
ობიექტის) მიერთების შემთხვევაში ☐
(ივსება მხოლოდ შეჭრის სამუშაოების შედეგად ერთდროულად ორი ან ორზე მეტი აბონენტის რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში)

19. დამოუკიდებელი ობიექტების რაოდენობა ______ ;
20. განაცხადით მოთხოვნილი აბონენტების (ინდ. აღრიცხვა) საერთო რაოდენობა: ______ ; ______________ ;
21. საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო აბონენტთა რაოდენობა:
საყოფაცხოვრებო ___ ; არასაყოფაცხოვრებო ___ ; განცალკევებული აღრიცხვა ___ .

22. მიერთების ტიპი: ☐ სრული (სასმელი წყალი და წყალარინება); ☐ სასმელი წყალი, ან ☐ წყალარინება;
23. მრავალბინიანი სახლ(ებ)ის სამშენებლო-საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული (დადგენილი):
23.1. ობიექტის სასმელი წყლის წყალმომარაგების მილის დიამეტრი და წარმადობა:
1) __________________________ ___________________ ; 2) _________________________ ____________________ ;
(მრავალბინიანი სახლ(ებ)ის დასახელება/ნომერი) (მილის დიამეტრი და წარმადობა)

23.2.

(მრავალბინიანი სახლ(ებ)ის დასახელება/ნომერი) (მილის დიამეტრი და წარმადობა

ობიექტის ნაგებობასთან მოწყობილი მიმღებ ჭაში, ამ ნაგებობიდან შემსვლელი მილის მოთხოვნილი
დიამეტრი:

1) __________________________ ___________________ ; 2) _________________________ ____________________
(მრავალბინიანი სახლ(ებ)ის დასახელება/ნომერი)

23.3.

(მილის დიამეტრი)

ჯამური მისაერთებელი წარმადობა:

(მრავალბინიანი სახლ(ებ)ის დასახელება/ნომერი)

სასმელი წყალი: ______ ;

და

(მილის დიამეტრი )

წყალარინება:__________ .

24. მრავალბინიანი სახლ(ებ)ის მიერთების დეტალური მონაცემები მოცემულია 1.1. დანართის სახით: ☐
(რამდენიმე მრავალბინიანი სახლის მიერთების შემთხვევაში, თითოეულ მრავალბინიან სახლზე ცალ-ცალკე უნდა შეივსოს 1.1 დანართში მოცემული ცხრილი)

V.
ძირითადი მოთხოვნა:
25. გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გაცემული ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ტექნიკური
პირობისა და საქართველოში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტის დაცვით შესრულებულია ობიექტის
წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. გთხოვთ, მარეგულირებელი კომისიის
მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრულ ვადაში და წესით
განახორციელოთ ქსელზე შეჭრის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობის სამუშაოები, დამარეგისტრიროთ აბონენტად და
დაიწყოთ წყალმომარაგება ზემოაღნიშნულ მისამართზე.
26. წინამდებარე განაცხადის ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ წყალმომარაგების ლიცენზიატის მიერ ამ განაცხადის
მიღებისა და მასში ასახული პირობების შესრულების შემთხვევაში, შევასრულებ საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და

მოხმარების წესებით“ განსაზღვრულ ვალდებულებებს, მათ შორის დროულად გადავიხდი ჩემ მიერ მოთხოვნილ
მომსახურებაზე მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილ საფასურს.
VI.
თანდართული დოკუმენტაცია:
27. უძრავი ქონების მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა (მონიშნეთ ობიექტის დროებით ფლობის შემთხვევაში); ☐
28. აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და ქსელზე შეჭრის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი (მონიშნეთ
წინასწარ გადახდილი საფასურის ოდენობა): ☐ საფასურის 50%; ან ☐ 100%;
29. მისაერთებელი ობიექტის დეტალური მონაცემები და მოთხოვნები დანართი 1.1-ის მიხედვით (ივსება განაცხადის IV
თავის მონიშვნის შემთხვევაში); ☐ თანდართული ცხრილების რაოდენობა: ____ ; და ცხრილების გვერდების ჯამური
რაოდენობა:______ ;
30. ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ტექნიკური პირობა; ☐
31. ობიექტის მიერთების გამართულობისა და ტექნიკური პირობასთან შესაბამისობის დამადასტურებელი
დოკუმენტები; ☐
32. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში): ___________________________________; ☐
33. დანართი სულ: _____________ ფურცელი.

განმცხადებლის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა ______________________________________________

დანართი1.1

მისაერთებელი ობიექტის დეტალური მონაცემები მისამართები და მოთხოვნები
წინამდებარე ცხრილში მოცემულია:
1. დამოუკიდებელი შენობა ნაგებობების (საცხოვრებელ სახლების ან/და სხვა დანიშნულების ობიექტების) მიერთების მონაცემები:

□;

ან

□

2. მრავალბინიანი სახლის მიერთების მონაცემები , ასევე,
2.1. მრავალბინიანი სახლის დასახელება/ნომერი: _________________________________ ;
2.2. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: ____________________________ .
1

2

3

4

5

6

7

8

სასმელი წყლის
მოხმარების მიზანი:

თანახმა ვარ, განაცხადზე
თანდართული ჩემი
პირადი ნომერი,
ტელეფონი ნომერი და
ელ. ფოსტის მისამართი
მიეწოდოს
ელექტროენერგეტიკისა
და ბუნებრივი გაზის
სექტორში მომსახურე
საწარმოებს2 (სადაც,
განაცხადში მოცემულ
მისამართზე,
რეგისტრირებული ვარ
მომხმარებლად და
გამაჩნია აბონენტის
ნომერი):ნომერი):

მოთხოვნილი

N

აბონენტის
დაზუსტებული
მისამართი

აბონენტის
(მოხმარებული
სასმელი წყლის
საფასურის
გადახდაზე
პასუხისმგებელი
პირის) სახელი,
გვარი ან
იურიდიული
პირის
დასახელება

პირადი ნომერი ან
იურიდიული
პირის
საიდენტიფიკაციო
კოდი

საკადასტრო
კოდი1

სასმელი
წყლის
მილის
დიამეტრი,
მმ.

სასმელი
წყლის
წარმადობა,
მ3.

წყალარინების
მილის
დიამეტრი, მმ.

1

2

3

4

☐ საყოფაცხოვრებო; ან
☐ არასაყოფაცხოვრებო

☐ დიახ ან ☐ არა

☐ საყოფაცხოვრებო; ან
☐ არასაყოფაცხოვრებო

☐ დიახ ან ☐ არა

☐ საყოფაცხოვრებო; ან
☐ არასაყოფაცხოვრებო

☐ დიახ ან ☐ არა

☐ საყოფაცხოვრებო; ან
☐ არასაყოფაცხოვრებო

☐ დიახ ან ☐ არა

შენიშვნა: 1. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში, უძრავი ქონების საკადასტრო კოდის ნაცვლად, განაცხადზე შესაძლებელია, თანდართული იქნეს ნებისმიერი
დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს;
2. ელექტროენერგეტიკისა და გაზმომარაგების სექტორში მომსახურე საწარმოები (სადაც რეგისტრირებული ვარ მომხმარებლად განაცხადში მოცემულ მისამართზე და გამაჩნია
აბონენტის ნომერი): 1) ____________________________________; და 2) ___________________________________ .

