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მომსახურების გაწევის პირობები
1. მომსახურების განაცხადი შეიძლება წარადგინოს, როგორც საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული
მიწის ნაკვეთის მფლობელმა, ასევე შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილმა პირმა მიწის
მეპატრონის მინდობილობის ან საჯარო რეესტრში გატარებული საიჯარო ხელშეკრულების
საფუძველზე. ასეთი საბუთების არ არსებობის შემთხვევაში მომსახურების გაწევა დასაშვებია მხოლოდ
მომსახურების წინასწარი ანაზღაურების საფუძველზე.
2. მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მომსახურების გაუქმების განაცხადი წარდგენილი უნდა
იყოს მომსახურების მიღებამდე, ხოლო კორექტირების განაცხადის შევსება შესაძლებელია მხოლოდ იმ
ფართობზე, რომელზეც არ მომხდარა სარწყავი წყლის მიწოდება.
3. მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე
გამოქვეყნებულ სამელიორაციო მომსახურების სტანდარტულ პირობებს და ტარიფებს.
4. მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იყოს 1 ოქტომბრამდე თუ 1 პუნქტით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. თითოეულ ვადაგადაცლებულ დღეზე საურავი ერიცხება 0.1%
5.კომპანია უფლებას იტოვებს განმცხადებელს უარი უთხრას მომსახურების გაწევაზე თუ მას 1
აპრილამდე არ ექნება დაფარული წინა წლის მომსახურების საფასური ან თანხმობა ვალის
გადანაწილების შეთანხმებაზე.
6. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი რაიმე მიზეზის გამო არ ეთანხმება დავალიანების ოდენობას და
დავალიანების დაფარვის პროცესი ჭიანურდება, მიმდინარე წლის განაცხადის მიღება შესაძლებელია
მხოლოდ აღნიშნული განაცხადის მომსახურების საფასურის წინასწარი გადახდის პირობით. გადახდა
უნდა განხორციელდეს პირველ მორწყვამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი გაუქმებულად
ჩაითვლება.
7.სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის დაზიანება და წყლის დატაცება იწვევს მოქმედი
კანონმდებლობით შესაბამის სანქციებს

