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განაცხადი
გამანაწილებელ ქსელზე დროებითი მიერთების შესახებ
(სამშენებლო, სარემონტო ან/და სხვა დროებითი ხასიათის მიზნების განსახორციელებლად)
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 10
სამუშაო დღის ვადაში ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულება.
დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზს:, შემდეგ ნომერზე: +995 (32) 2 93 11 11.

I.

პირადი და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები:

1. განმცხადებელი: _________________________________________________________________________________ ;
(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 ელექტრონულ მისამართზე:

−

−

(მობ. ოპერატორის კოდი)

−

- ძირითადი;

(მობ. ნომერი)

−

−

(მობ. ოპერატორის კოდი)

−

- ალტერნატიული;

(მობ. ნომერი)

3.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (სურვილის შემთხვევაში)
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- ძირითადი;

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი)

4. აბონენტის № (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) _____________________ ;
II. ძირითადი ინფორმაცია

5. ადგილი (მისამართი), სადაც ადგილი აქვს მომხმარებლის დროებით მიერთებას: _________________________
___________________________________________________________________________________________________ ;
6. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი, სადაც ადგილი აქვს მომხმარებლის დროებით მიერთებას (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში):__________________________________________________________________________________________ ;
7. აბონენტის (წყალმომარაგების საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირის) სახელი, გვარი ან იურიდიული
პირის
სახელი:
______________________________________________________________________________________________ ;
8. სასმელი წყლის მოხმარების მიზანი: ☐ საყოფაცხოვრებო; ან ☐ არასაყოფაცხოვრებო.
9. სასმელი წყლის წყალმომარაგების ქსელზე დროებით მიერთების მოთხოვნილი:
9.1. მილის დიამეტრი: _____________;
9.2. წარმადობა: _____________ ;
10. დანადგარების ჩამონათვალი და მათი წარმადობა: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ ;

11. მოხმარებული სასმელი წყლის აღრიცხვა და ანგარიშსწორება:
11.1.
☐ ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძის მეშვეობით;
11.2.
☐
პირობითი დარიცხვა (არ უნდა აღემატებოდეს ერთ კალენდარულ თვეს, ასეთ
შემთხვევაში,
დარიცხვა უნდა განხორციელდეს გამოყენებული დანადგარის ან ხელსაწყოს
გამტარუნარიანობისა და დღეების რაოდენობის განმავლობაში 8-საათიანი გამოყენების ნამრავლის
საფუძველზე). ან
- პირობითი დარიცხვა შემდეგი მეთოდით: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ .
12. დროებითი მიერთების პერიოდი „____ “ „____________“ 20__ წ. -დან „____ “ „___________“ 20__ წ. -მდე;
13. წყალმომარაგების ლიცენზიატის მოთხოვნის შემთხვევაში, შევიტან თანხას მის დეპოზიტზე მარეგულირებელი
კომისიის მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრული
ოდენობით;
III. დამატებითი ინფორმაცია:
1. განაცხადში მოცემული ჩემი პირადი ნომერი, ტელეფონი ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი:
1.1. გამოყენებულ იქნეს სასმელი წყლით მომარაგებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეტყობინების მიზნით: ;
1.2. მიეწოდოს ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის სექტორში მომსახურე შემდეგ საწარმოებს, სადაც,
განაცხადში მოცემულ მისამართზე, რეგისტრირებული ვარ მომხმარებლად და გამაჩნია აბონენტის ნომერი:
;
2. თანახმა ვარ, ქვითარი მივიღო ელექტრონული ფორმით ქვითრის მიწოდების შესახებ თანდართული შეთანხმების
შესაბამისად:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IV. თანდართული დოკუმენტაცია:
ელექტრონული ფორმით ქვითრის მიწოდების შესახებ შეთანხმება (სურვილის შემთხვევაში) ;
პირადობის მოწმობის ასლი ;
აბონენტის წერილობითი თანხმობა მოხმარებული სასმელი წყლის დარიცხვაზე (მონიშნეთ თუ განმცხადებელი
და აბონენტი სხვადასხვა პირია) ;
ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
მინდობილი პირის შემთხვევაში, მინდობილობა:
სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში):
დანართი სულ: ________________ ფურცელი.
განაცხადის სხვა პირობები

11. დამატებითი ინფორმაცია (ივსება სურვილისამებრ):
ამ განცხადების ხელმოწერით ვადასტურებ განაცხადში მოცემული ინფორმაციის სისწორეს და მასში ასახული
პირობების შესრულების შემთხვევაში, შევასრულებ ამ განაცხადში მოცემულ პირობებსა და მარეგულირებელი
კომისიის მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრულ
ვალდებულებებს.

შენიშვნა: განაცხადის დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის N 32
დადგენილების თანახმად (მუხლი 10. პუნქტი 1), წყალმომარაგების ლიცენზიატს უფლება აქვს მომხმარებელს
მოსთხოვოს დეპოზიტის თანხა თუ:
ა) პირი, აბონენტად დარეგისტრირდა დროებით მის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების
მისამართზე, მათ შორის უძრავი ქონების ნაწილით დროებით სარგებლობისას;

ბ) პირი, წყალმომარაგების ქსელზე დროებით მიერთდა საყოფაცხოვრებო, სამშენებლო ან/და სხვა
მიზნების განსახორციელებლად;
ამასთან, დარიცხული დეპოზიტის ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუწყდება
წყალმომარაგება.
განმცხადებლის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა ______________________________________________

