
გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი 

„დროებითი მფლობელის აბონენტად ან/და ქვეაბონენტად რეგისტრაცია“ 

(უძრავი ქონების ნაწილის სხვა პირზე დროებით სარგებლობაში გადაცემის შემთხვევაში) 

 
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. 
 

I. პირადი 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)               (მობ. ნომერი)                            
 

- ძირითადი; 

       
 

−
  

               
  

−
  

−
  

         

                       (მობ. ოპერატორის კოდი)               (მობ. ნომერი)                            
 

- ალტერნატიული; 

3.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (სურვილის შემთხვევაში) 

 

           _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                      - ძირითადი; 

                                                      (ელექტრონული ფოსტის მისამართი) 

4. არსებული (ძირითადი) აბონენტის №  _____________________ ; 

 

II. ძირითადი ინფორმაცია 

5. მიერთების ტიპი: სრული; ☐     სასმელი წყალი;   ☐     

6. აბონენტის წყალმომარაგების ტექნიკური მახასიათებლები (არსებული ტექ. მახასიათებლები):  

7. მოთხოვნილი სასმელი წყლის მილის დიამეტრი: ___________ ; სასმელი წყლის წარმადობა: _____________  ადგილი 

(მისამართი), სადაც ადგილი აქვს დროებით მომხმარებლად რეგისტრაციის მოთხოვნას: 

___________________________________________________________________________________________________ 

უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი, სადაც ადგილი აქვს დროებით მომხმარებლად რეგისტრაციის მოთხოვნას: 

__________________________________________________________________________________________________ 

8. დროებითი აბონენტის მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირი: 

____________________________________________________________________________________________  

                                      (სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო კოდი) 

9. დროებითი აბონენტის სასმელი წყლის მოხმარების მიზანი:  ☐  საყოფაცხოვრებო; ან  ☐   არასაყოფაცხოვრებო. 

10. საკონტროლო (საანგარიშსწორებო) მრიცხველსა და ჩემს ინდივიდუალური მრიცხველის ჯამს შორის ტექნიკური 

დანაკარგის გადანაწილების პირობები: 



12.1. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში - გაცნობებთ, რომ თანახმა ვარ, საკონტროლო 

(საანგარიშსწორებო) მრიცხველსა და ჩემს ინდივიდუალური მრიცხველის ჯამს შორის ტექნიკური დანაკარგით 

გამოწვეული სხვაობა გადანაწილებულ იქნეს მოხმარებული სასმელი წყლის პროპორციულად; ☐   

12.2. არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში - წინამდებარე განცხადებას თან ერთვის საკონტროლო  

და ინდივიდუალურ მრიცხველებს შორის წარმოქმნილი სხვაობის ანაზღაურების შესახებ შეთანხმება:  

☐  დიახ;   ან  ☐ არა. 

11. გაცნობებთ, რომ წინამდებარე განცხადებაში აღნიშნული უძრავი ქონების ნაწილი (სადაც ადგილი აქვს აბონენტად 

რეგისტრაციის მოთხოვნას) მაქვს დროებით სარგებლობაში და წარმოგიდგენთ უძრავი ქონების მესაკუთრის 

წერილობით თანხმობას; ☐  

12. წყალმომარაგების ლიცენზიატის მოთხოვნის შემთხვევაში,  შევიტან თანხას მის დეპოზიტზე  მარეგულირებელი 

კომისიის მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრული 

ოდენობით;   

III. ძირითადი მოთხოვნა: 

13. გაცნობებთ, რომ წყალმომარაგების ქსელი (წყალგაყვანილობა და საჭიროების შემთხვევაში, აღრიცხვის კვანძი):  

13.1. მოწყობილია და გთხოვთ, შეადგინოთ ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძის (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) ადგილზე შემოწმების შესახებ აქტი, დამარეგისტრიროთ დროებით აბონენტად წინამდებარე 

განცხადებაში მოცემული ინფორმაციის გათვალისწინებით და უზრუნველყოთ განცხადებაში მითითებული 

პირობებით წყალმომარაგება მარეგულირებელი კომისიის მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და 

მოხმარების წესებით“ დადგენილ ვადაში; ☐  

13.2.  არ არის მოწყობილი, გთხოვთ, გამიფორმოთ ხელშეკრულება წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის თაობაზე 

მარეგულირებელი კომისიის მიერ დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ 

დადგენილ ვადაში.   ☐  

IV. დამატებითი ინფორმაცია: 

14. წყალმომარაგების ლიცენზიატის მიერ შეტყობინების გაგზავნის ფორმა:   

☐  წერილობითი;   ან ☐  ელექტრონული. 

15. განაცხადში მოცემული ჩემი პირადი ნომერი, ტელეფონი ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი:  

15.1. გამოყენებულ იქნეს წყალმომარაგებასან დაკავშირებული ინფორმაციის შეტყობინების მიზნით: 

 ☐  დიახ;   ან  ☐  არა. 

15.2. მიეწოდოს ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის სექტორში მომსახურე შემდეგ საწარმოებს, სადაც, 

განაცხადში მოცემულ მისამართზე, რეგისტრირებული ვარ მომხმარებლად და გამაჩნია აბონენტის ნომერი:  

☐  დიახ;   ან  ☐  არა. 

       1) ___________________________________ ;            2) ___________________________________  .   

 
V. თანდართული დოკუმენტაცია:  

16. უძრავი ქონების მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა (მონიშნეთ ობიექტის დროებით ფლობის შემთხვევაში); ☐  

17. საკონტროლო და ინდივიდუალურ მრიცხველებს შორის წარმოქმნილი სხვაობის ანაზღაურების შესახებ 

შეთანხმება  (მონიშნეთ არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელის შემთხვევაში); ☐  

18. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში): ___________________________________ ; ☐  

19. დანართი სულ: _____________ ფურცელი. 

 

VI. განაცხადის სხვა პირობები  

20. 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 

 



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 ____________________________________ 

 

 

 


