
დანართი 1    

„დამტკიცებულია“ 

 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 31 

ოქტომბრის N43/3 გადაწყვეტილებით 

რეგ. # _______________________      თარიღი:   __    ______    __ 
                                                             (ივსება განაწილების ლიცენზიატის მიერ)  

„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ 

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი 

(ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში) 

განმცხადებლის საყურადღებოდ! 

განაწილების ლიცენზიანტი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაარეგისტრიროს განმცხადებლის მიერ წარდგენილი 

ნებისმიერი სახის წერილობითი განცხადება (განაცხადი).  

„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ განაცხადი 

დამტკიცებულია კომისიის 2014 წლის 31 ოქტომბრის N43/3 გადაწყვეტილებით. განმცხადებელი არ არის ვალდებული, 

მიაწოდოს განაწილების ლიცენზიანტს რაიმე დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტი გარდა იმისა, რაც 

გათვალისწინებულია  კომისიის მიერ დამტკიცებული განაცხადის ფორმით.  

განაცხადთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეტყობინება ხდება ელექტრონული ფორმით, მომხმარებლის მიერ 

განაცხადში მითითებულ ძირითად და ალტერნატიულ ნომრებზე ან/და ელექტრონულ მისამართზე.  

თუ აღნიშნული განაცხადის  ჩაბარებიდან ერთი საათის განმავლობაში განმცხადებელი არ მიიღებს მოკლე ტექსტურ 

შეტყობინებას განაცხადის რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით, განმცხადებელმა, პირველ რიგში, უნდა 

მიმართოს განაწილების ლიცენზიანტს ცხელი ხაზის მეშვეობით და მოითხოვოს შესაბამისი მონაცემები. თუ პრობლემური 

საკითხი დაუყოვნებლივ არ მოგვარდა, განმცხადებელი უფლებამოსილია, დარღვევაზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, 

მიმართოს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს (თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქუჩა N19; ტელ. # (+995 322) 

2 42 01 90). 

 

განაცხადის შევსების  თარიღი   „ _____“ „ ____________“  201__ წ. 

1. ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიანტი:  ________________________________________________________ ; 
(იმ განაწილების ლიცენზიატის დასახელება,, რომლის ქსელზეც ხდება მიერთება) 

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

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:1 

o  □ □□      □□ □□ □□ 
                        (მობ. ოპერატორი კოდი)                                                          (მობ. ნომერი) 

- ძირითადი; 

o  □ □□      □□ □□ □□ 
                        (მობ. ოპერატორი კოდი)                                                        (მობ. ნომერი) 

- ალტერნატიული; 

o  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(ელექტრონული ფოსტის მისამართი) 

- ძირითადი; 

o  
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი) 
- ალტერნატიული. 

                                                           
1 შენიშვნა: მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს: 

ა)მიღებული შეტყობინების განმეორებით გაგზავნა  - ცხელი ხაზის მეშვეობით ან წერილობითი ფორმით; 

ბ) ნომრისა და ელექტრონული მისამართის შეცვლა - წერილობითი ფორმით; 

გ) ტექსტური შეტყობინების შინაარსის დაზუსტება ან/და განმარტება - ცხელი ხაზის მეშვეობით ან წერილობითი ფორმით. 

 



 

4. მისაერთებელი ობიექტის (საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს, ან სხვა ობიექტის) რეკვიზიტები, სადაც უნდა მოხდეს 

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება და გაზმომარაგება: 

4.1. მისაერთებელი ობიექტის მისამართი: ______________________________________________________________________ ; 

4.2. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი 2: ____________________________________ ; 

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

4.5. გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი პიკური სიმძლავრე (მოხმარების დასაშვები სიმძლავრე)  _________ მ3/სთ.   

5. გამანაწილებელი ქსელის დაბალი წნევის საფეხურზე მისაერთებელი სიმძლავრე და საფასური (ინიშნება  ერთი): 

  □ 0-6 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 400 ლ;   □ 25 დან -40 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 3500 ლ; 

  □ 6 დან -10 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 1800 ლ;   □ 40 დან-65 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 11500 ლ; 

  □ 10დან -16 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 2800 ლ;   □ 65 დან -100 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 12500 ლ. 

  □ 16 დან -25 მ3/სთ, მიერთების საფასური - 3000 ლ;  

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

7. ივსება საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში (0-6 მ3/სთ შეთავაზებული პაკეტის მონიშვნის შემთხვევაში): 

7.1. გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურის გადახდის პირობა: □ ერთდროულად   ან   □  განწილვადებით; 

7.2. მომხმარებლის შიდა ქსელის სტანდარტული პირობით ერთი წერტილის მოწყობა და ერთი ხელსაწყოს დაერთება 

(განაწილების ლიცენზიატის მიერ ერთი წერტილის მოწყობისა და ერთი ხელსაწყოს დაერთების ვალდებულება შედის 

ახალი მომხმარებლის მიერთების მომსახურებაში. ამ მომსახურებაზე არ ხდება დამატებით თანხის გადახდა):   □ 

დიახ            ან □ არა; 

8. განაცხადზე თანდართულია საცხოვრებელი ბინის, საწარმოს ან ობიექტის მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა   □ . 
(ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უძრავი ქონების მესაკუთრე  და განმცხადებელი სხვადასხვა პირია) 

9. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში):__________________ , დანართი სულ:____ ფურცელი. 

10. გსურთ თუ არა ბუნებრივი გაზის მოწოდება განაწილების ლიცენზიატისგან:  □ დიახ   ან     □ არა; 

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 ხელმოწერა ____________________________________________________ 

 

 
 

 

                                                           
2 შენიშვნა - საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში, უძრავი ქონების საკადასტრო კოდის ნაცვლად, განაცხადზე შესაძლებელია, თანდართული 

იქნეს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს. 



დანართი 2    

 „დამტკიცებულია“ 

 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 31 

ოქტომბრის N43/3 გადაწყვეტილებით 

რეგ. # _______________________      თარიღი:   __    ______    __ 
                                                             (ივსება განაწილების ლიცენზიატის მიერ)  

 

 „ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ 

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი 

(ერთდროულად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში) 

განმცხადებლის საყურადღებოდ! 

განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაარეგისტრიროს განმცხადებლის მიერ წარდგენილი 

ნებისმიერი სახის წერილობითი განცხადება (განაცხადი).  

„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ განაცხადი 

დამტკიცებულია კომისიის 2014 წლის 31 ოქტომბრის N43/3 გადაწყვეტილებით. განმცხადებელი არ არის ვალდებული, 

მიაწოდოს განაწილების ლიცენზიატს რაიმე დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტი გარდა იმისა, რაც 

გათვალისწინებულია  კომისიის მიერ დამტკიცებული განაცხადის ფორმით.  

თუ აღნიშნული განაცხადის  ჩაბარებიდან ერთი საათის განმავლობაში განმცხადებელი არ მიიღებს მოკლე ტექსტურ 

შეტყობინებას განაცხადის რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით, განმცხადებელმა, პირველ რიგში, უნდა 

მიმართოს განაწილების ლიცენზიატს ცხელი ხაზის მეშვეობით და მოითხოვოს შესაბამისი მონაცემები. თუ 

პრობლემური საკითხი დაუყოვნებლივ არ მოგვარდა, განმცხადებელი უფლებამოსილია, დარღვევაზე შემდგომი 

რეაგირების მიზნით, მიმართოს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს (თბილისი, ა. მიცკევიჩის 

ქუჩა N19; ტელ. # (+995 322) 2 42 01 90). 

 

განაცხადის შევსების  თარიღი   „ _____“ „ ____________“  201__ წ. 

 

1. ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატი:  ________________________________________________________ ; 
(იმ განაწილების ლიცენზიატის დასახელება, რომლის ქსელზეც ხდება მიერთება) 

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

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:1

o  □ □□      □□ □□ □□ 
                        (მობ. ოპერატორი კოდი)                                                          (მობ. ნომერი) 

- ძირითადი; 

o  □ □□      □□ □□ □□ 
                        (მობ. ოპერატორი კოდი)                                                        (მობ. ნომერი) 

- ალტერნატიული; 

o  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(ელექტრონული ფოსტის მისამართი) 

- ძირითადი; 

o  
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი) 
- ალტერნატიული. 

  

                                                           
1 შენიშვნა: მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს: 

ა)მიღებული შეტყობინების განმეორებით გაგზავნა  - ცხელი ხაზის მეშვეობით ან წერილობითი ფორმით; 

ბ) ნომრისა და ელექტრონული მისამართის შეცვლა - წერილობითი ფორმით; 

გ) ტექსტური შეტყობინების შინაარსის დაზუსტება ან/და განმარტება - ცხელი ხაზის მეშვეობით ან წერილობითი ფორმით. 

 



4. მისაერთებელი ობიექტის (საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის) რეკვიზიტები, სადაც უნდა მოხდეს 

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება და გაზმომარაგება: 

4.1. მისაერთებელი ობიექტის მისამართი: ______________________________________________________________________ ; 

4.2. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: ____________________________________ ; 

5. გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი ობიექტის ჯამური სიმძლავრე  _________ მ3/სთ. 
(დანართი 2.1–ში მოცემული მომხმარებლების მისაერთებელი სიმძლავრის ჯამი) 

6. გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური ჯამურად  ___________ ლარი. 
(დანართი 2.1–ში მოცემული მომხმარებლების გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურის  ჯამი) 

7. განაცხადით მოთხოვნილ აბონენტთა (ინდ. აღრიცხვის საშუალებების) საერთო რაოდენობა:   ______ ; 

8. საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო აბონენტთა რაოდენობა: საყოფაცხოვრებო ___ , არასაყოფაცხოვრებო ___ 

და დამატებით განცალკევებული აღრიცხვა (საერთო მიზნებისთვის, გათბობის სისტემა და სხვა) _______  

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

 

10. თანდართული დოკუმენტაცია: 

10.1. მომხმარებლების (აბონენტების) მიხედვით მისაერთებელი სიმძლავრე, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 

საფასური და ამ მომხმარებლების დაზუსტებული მისამართები (ივსება დანართის 2.1. მიხედვით) □ ; 

10.2. ივსება გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი მშენებარე მრავალბინიანი სახლის ექსპლუატაციაში მიღებამდე 

მიერთების მოთხოვნის შემთხვევაში - განმცხადებელთა მიერ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურის 

სრულად გადახდის დამადასტურებელი საბუთი  □ ; 

10.3. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში):_____________________დანართი სულ:____ ფურცელი. 

 

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 ხელმოწერა ____________________________________________________ 



დანართი2.1. 

აბონენტების მიხედვით დაზუსტებული მისამართები  

 

*  შენიშვნა – საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში, უძრავი ქონების საკადასტრო კოდის ნაცვლად, განაცხადზე შესაძლებელია, თანდართული იქნეს 

ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს; 

**  შენიშვნა – გრაფა N8 ივსება საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის (0-6 მ3/სთ მოთხოვნილი მისაერთებელი სიმძლავრის) შემთხვევაში; 

***  შენიშვნა – 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. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

აბონენტის 

დაზუსტებული 

მისამართი 

აბონენტის (მოხმარებული 

ბუნებრივი  გაზის 

საფასურის გადახდაზე 

პასუხისმგებელი პირის) 

სახელი, გვარი ან 

იურიდიული პირის 

დასახელება 

პირადი ნომერი ან 

იურიდიული 

პირის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

საკადასტრო 

კოდი* 

განამაწილებელ ქსელზე 

მისაერთებელი 

ბუნებრივი გაზის 

მოხმარების მიზანი 

მომხმარებლის 

შიდა ქსელისა და 

ბუნებრივი გაზის 

მიღების ერთი 

წერტილების 

მოწყობის 

მომსახურება 

(სტანდარტული 

პირობით)** 

 

გსურთ თუ არა 

ბუნებრივი გაზის 

მოწოდება 

განაწილების 

ლიცენზიატისგან 

აბონენტის 

(მოხმარებული 

ბუნებრივი  გაზის 

საფასურის გადახდაზე 

პასუხისმგებელი 

პირის) 

ხელმოწერა*** 

სიმძლავრე საფასური 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 

       □   საყოფაცხოვრებო;  ან  

□  არასაყოფაცხოვრებო 

□   დიახ ან  

□  არა 

□   დიახ ან  

□  არა 

 


