
განაცხადი
აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და ქსელზე შეჭრის სამუშაოების მოთხოვნის

შესახებ

განაცხადის შევსების თარიღი „ “ „ “ 201 წ.

1. ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიანტი:____________________________________________________________;

(იმ განაწილების ლიცენზიატის დასახელება,, რომლის ქსელზეც ხდება
მიერთება)

2. მიერთების მსურველი (განმცხადებლი):__________________________________________________________________;
(სახელი და გვარი, ან იურიდიული პირის შემთხვევაში - სახელწოდება) (იურიდ. პირის შემთხვევაში - საიდ. კოდი)

პირადი ნომერი: _____________________________________________________
3. მიერთების მსურველის (განმცხადებლის)საკონტაქტო ინფორმაცია:

3.1. მისამართი ______________________________________________________________________________ ;
3.2. განმცხადებლისთვის შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს ქვემოთ მოცემულ ერთ ძირითად და ერთ

ალტერნატიულ ნომერზე ან მისამართზე:

□ □□ □□ □□ □□ - ძირითადი;

(მ ობ. ოპერატორი კოდი) (მობ. ნომერი)

□ □□ □□ □□ □□ - ალტერნატიული;

(მობ. ოპერატორი კოდი) (მ ობ. ნომერი)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ძირითადი;
(ელექტრონული ფოსტის მისამართი)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ალტერნატიული;
(ელექტრონული ფოსტის მისამართი)

4. მისაერთებელი ობიექტის (საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს, ან სხვა ობიექტის) რეკვიზიტები, სადაც უნდა
მოხდეს გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება (შეჭრა) და გაზმომარაგება:
4.1. მისაერთებელი ობიექტის მისამართი: ________________________________________________________________ ;
4.2. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: ________________________________;
4.3. მოხმარებული ბუნებრივი გაზის საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირი (აბონენტი) _______________

_______________________________________________ და პირადი ნომერი/საიდ. კოდი ______________________;
(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; იურიდიული პირის შემთხვევაში - სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო კოდი)

4.4. გაცემული ტექნიკური პირობის#______________________________ და თარიღი __________________________;
4.5. ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების აქტის#____________________ და თარიღი __________________________;

4.6. ბუნებრივი გაზის მოხმარების მიზანი: □ საყოფაცხოვრებო ; ან □ არასაყოფაცხოვრებო;

5. გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი პიკური სიმძლავრე (მოხმარების დასაშვები სიმძლავრე)______ მ3/სთ.

და მოთხოვნილი წნევის საფეხური: დაბალი□; საშუალო □;

5.1.1. დაბალი წნევის საფეხურზე მისაერთებელი სიმძლავრე და საფეხური (ინიშნება ერთი):
□0-6 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 170 ლ; □25დან -40 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 1400ლ;

□6 დან -10 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 300 ლ; □40დან-65 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 8300ლ;

□10დან -16 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 750 ლ; □65დან -100 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 9000ლ.

□16 დან -25 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 900 ლ;
5.1.2. საშუალო წნევის საფეხურზე მისაერთებელი სიმძლავრე და საფეხური (ინიშნება ერთი):

□0-100 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 14000 ლ; □650დან-1000 მ3/სთ, მიერთების საფასური -175000ლ;

□100 დან -160 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 14250 ლ; □1000დან-1600 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 18000ლ.

□160დან -250 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 14500 ლ; □1600დან-2600 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 20000 ლ.



□250 დან-400 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 15000 ლ; □2600 დან-4000 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 23000 ლ;

□400 დან-650 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 17000ლ; □4000დან-6400 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 25000 ლ.
6. დანადგარების ჩამონათვალი და მათი სიმძლავრე:

6.1. გაზქურა          ____ მ3/სთ;   6.2. ოთახის გამათბობელი        ____ მ3/სთ; 6.3. წყალ გამაცხელებელი      ___ მ3/სთ;
6.4. ცენტრალური გათბობა ____ მ3/სთ; 6.5. სხვა დანადგარ(ებ)ი _______________________  _______ მ3/სთ.

7. მოხმარებული ბ/გაზის საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირი _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

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

8. გესაჭიროებათ თუ არა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა: □დიახ, ან □ არა;

9. გსურთ თუ არა ბუნებრივი გაზის მოწოდება განაწილების ლიცენზიატისგან:□დიახ,□ან არა.

დანართი: უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ცნობა        ; ან

უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის შემთხვევაში ამ ქონების მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა        ;

გადახდაზე პასუხისმგებელი პირის წერილობითი თანხმობა ;
(იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა არიან განმცხადებელი და გადახდაზე პასუხისმგებელი პირი)

უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი ;
(მინდობილი პირის მიერ განცხადების ხელმოწერის შემთხვევაში)

ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების აქტი დანართი ______________ ფურცლად.
სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში), დანართი ______________  ფურცლად.

ამ განაცხადის ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ განაწილების ლიცენზიატის მიერ განაცხადის მიღებისა და მასში
ასახული პირობების შესრულების შემთხვევაში, შევასრულებ ამ განაცხადში მოცემულ პირობებსა და საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული „ბუნებრივი
გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრულ ვალდებულებებს. მათ შორის, ქსელზე მიერთების
სამუშაოების ამ წესებით განსაზღვრულ ვადებში დასრულების (ბუნებრივი გაზით მომარაგების დაწყების) შემდეგ,
დროულად გადავიხდი ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურს.

განმცხადებლის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა ______________________________________________


