მომსახურების განაცხადი
მომსახურების სახე: ირიგაცია, დრენაჟი, ტბორი
განაცხადის შევსების თარიღი: __ __ / __ __ / __ __ __ __
შეკვეთის კატეგორია:




ახალი განაცხადი
განაცხადის კორექტირება
განაცხადის გაუქმება

შემკვეთი:




მესაკუთრე
მოიჯარე
მოსარგებლე





ხელშეკრულება
იჯარის ხელშ./მინდობილობა
წინასწარი გადახდა

მიწის ნაკვეთი:
საკადასტრო კოდი: ____________________________________________________
GIS კოდი: ____________________________________________________________

მომსახურების პერიოდი:

დოკუმენტის ნომერი: 0000000001
ცხელი ხაზი: 1501
1-15

16-31

იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი

სერვის-ცენტრი: ______________________________________________________

განაცხადის წარსადგენად გამაჩნია შესაბამისი უფლებამოსილება

უბანი: _______________________________________________________________

განმცხადებელი:

სარწყავი სისტემა: _____________________________________________________
გამანაწილებელი: _____________________________________________________

სახელი, გვარი / დასახელება: ________________________________________
პირადი / საიდენტიფიკაციო ნომერი: _________________________________
ფაქტობრივი მისამართი: ____________________________________________

სოფელი: _____________________________________________________________

წარმომადგენელი:

საერთო ფართობი (ჰა): ________________________________________________

სახელი, გვარი: _____________________________________________________
პირადი ნომერი: ____________________________________________________
ხელმოწერა: ________________________________________________________
ტელეფონი: ______________________ თარიღი: __ __ / __ __ / __ __ __ __

არხი: ________________________________________________________________

სარწყავი ფართობი (ჰა): ________________________________________________
ტარიფი (ლარი): ______________________________________________________
საერთო ღირებულება: _________________________________________________

მცენარეული კულტურები:
მარცვლოვან-პარკოსანი: _______________________________________
ბოსტნეულ-ბაღჩეული: ________________________________________
კაკლოვანი: ___________________________________________________
კენკროვან-თესლოვანი: ________________________________________
ციტრუსი და სუბტროპიკული: _________________________________
ვაზი: ________________________________________________________
ბალახი და სხვა: ______________________________________________

სატბორე მეურნეობა:
თევზის სახეობები: ____________________________________________

მომსახურების პირობები:
1. მომსახურების განაცხადი შესაძლებელია წარადგინოს, როგორც საჯარო
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრემ,
ასევე მესაკუთრისაგან შესაბამისი უფლებით აღჭურვილმა პირმა, რწმუნებულების
ან საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე. აღნიშნული დოკუმენტების
არარსებობის შემთხვევაში მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ
მომსახურების საფასურის წინასწარ გადახდის შემთხვევაში, ხელშეკრულების
სტანდარტული პირობების შესაბამისად.
2. მომხმარებელს უფლება აქვს მომსახურების მიღებამდე მოითხოვოს განაცხადით
განსაზღვრული მომსახურების პერიოდის ან/და ფართობის კორექტირება ან
ხელშეკრულების შეწყვეტა.
3. მომხმარებლის მიერ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც რეგისტრირებულია საჯარო
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, სამელიორაციო მომსახურების (ირიგაცია)
საფასური გადახდილი უნდა იქნეს:
ა) ყოველი წლის პირველი იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით გაფორმებული
ხელშეკრულების ფარგლებში – არაუგვიანეს შესაბამისი წლის პირველი
ოქტომბრისა;
ბ) ყოველი წლის პირველი ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაფორმებული
ხელშეკრულების ფარგლებში – არაუგვიანეს შესაბამისი წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით.
4. მომხმარებლის მიერ, მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთებზე), რომელიც არ არის
რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, მომსახურების
(ირიგაცია) საფასური გადახდილი უნდა იქნეს წინასწარ.
5. ჭარბი წყლის მოცილების (დრენაჟის) მომსახურების საფასური, როგორც საჯარო
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებულ, ასევე არარეგისტრირებულ
მიწის ნაკვეთზე განხორციელებული მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა
იქნეს არაუგვიანეს შესაბამისი წლის პირველი ოქტომბრისა.
6. ტბორისთვის წყლის მიწოდების მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა
იქნეს არაუგვიანეს შესაბამისი წლის 10 დეკემბრამდე.
7. განსაზღვრულ ვადებში მომსახურების საფასურის გადაუხდელობის
შემთხვევაში მომხმარებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო გადასახდელი თანხის
0.1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8. მომსახურების (ირიგაცია, ტბორი) განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს იმ
მომხმარებელს, რომელსაც განაცხადის რეგისტრაციის მომენტში არ ერიცხება
დავალიანება. იმ მომხმარებელს, რომელსაც განაცხადის რეგისტრაციის მომენტში
ერიცხება დავალიანება, უფლება აქვს ისარგებლოს მხოლოდ ჭარბი წყლის მოცილების
(დრენაჟი) მომსახურებით.
9. განაცხადის წარდგენის უფლების შეზღუდვა არ ვრცელდება მომხმარებელზე, რომლის
სარჩელის საფუძველზეც, კომპანიის წინააღმდეგ სასამართლოში მიმდინარეობს
სამართალწარმოება დავალიანების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელმა
მოთხოვნილი მომსახურების საფასური უნდა დაფაროს წინასწარ.
10. მომხმარებლის მიერ მომსახურება მიღებულად ითვლება შესაბამის (მიმდინარე) წელს
შესაბამის მიწის ნაკვეთზე სარწყავი წყლის მიღების ან ჭარბი წყლის მოცილების
პირველივე შემთხვევისთანავე.
11. მომსახურება მომხმარებლის მიერ მიღებულად ჩაითვლება, თუ განაცხადით
განსაზღვრული მომსახურების პირველი პერიოდის ბოლო დღიდან 10 კალენდარული
დღის ვადაში მომხმარებელი წერილობით არ აცნობებს მიმწოდებელს მომსახურების
მიუღებლობის შესახებ.
12. თუ მომხმარებელს განაცხადში მითითებული აქვს მომსახურების რამდენიმე პერიოდი
და პირველი პერიოდის გასვლიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით
განაცხადებს მომსახურების მიუღებლობის შესახებ, მე-11 პუნქტით დადგენილი წესი
ავტომატურად გავრცელდება მომდევნო პერიოდზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მომხმარებელი ითხოვს განაცხადის შეწყვეტას.
13. თუ მომხმარებელს განაცხადში მითითებული აქვს მომსახურების მხოლოდ ერთი
პერიოდი და განაცხადით განსაზღვრული მომსახურების შესაბამისი პერიოდის ბოლო
დღიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს
მომსახურების მიუღებლობის შესახებ, განაცხადი ჩაითვლება შეწყვეტილად.
14. წყლის მიწოდების (ირიგაცია, ტბორი) მომსახურება მომსახურება ხორციელდება 1
წლიანი განაცხადის რეგისტრაციის გზით, ხოლო ჭარბი წყლის მოცილების (დრენაჟი)
მომსახურება ხორციელდება 3 წლიანი მომსახურების განაცხადის რეგისტრაციის გზით.
15. მომსახურების განაცხადზე ხელმოწერით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ გაეცნო და
ეთანხმება შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.ag.ge
გამოქვეყნებულ მომსახურების სტანდარტულ პირობებსა და ტარიფებს.

პასუხისმგებელი პირი: __________________________________
საბანკო რეკვიზიტები:
თიბისი ბანკი: GE42TB7484736020100003
საქართველოს ბანკი: GE58BG0000000182323100
ვითიბი ბანკი: GE20VT1100000000093408
ლიბერთი ბანკი: GE54LB0113111469652000

