
მუხლი 19. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება  
1. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (საცხოვრებელი ადგილის, 

საწარმოს ან სხვა ობიექტის) მიერთების წესები და მოთხოვნები ვრცელდება მხოლოდ 
იმ საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე 
მიერთებაზე, რომელიც არ არის მიერთებული გამანაწილებელ ქსელთან და 
კანონმდებლობით დადგენილი პირობების შესაბამისად არ ხდებოდა მისი ბუნებრივი 
გაზით მომარაგება, აგრეთვე, როდესაც ადგილი აქვს უძრავი ქონების გაყოფას 
(აბონენტის გაყოფას) და არსებობს გამოყოფილი ქონების მესაკუთრის მიერ 
აბონენტადრეგისტრაციის მოთხოვნა.  

11. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (საცხოვრებელი ადგილის, 
საწარმოს ან სხვა ობიექტის) მიერთების წესები და მოთხოვნები ასევე ვრცელდება იმ 
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზით 
მომარაგების აღდგენაზე, რომელსაც ბუნებრივი გაზი აღარ მიეწოდება და ბოლო 10 
წლის განმავლობაში ამ ობიექტზე მომხმარებელს გამანაწილებელი ქსელიდან არ 
მოუხმარია ბუნებრივი გაზი და არც მიუმართავს განაწილების ლიცენზიატისათვის 
ბუნებრივი გაზით მომარაგების აღდგენის მოთხოვნით (იმავე პერიოდში).  

2. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება ხდება მიერთების 
მსურველის მიერ შესაბამისი განაწილების ლიცენზიატისთვის ახალი მომხმარებლის 
მიერთების საფასურის გადახდის პირობით, ამ წესების მოთხოვნების შესაბამისად.  

3. ახალი მომხმარებლის (დაბალი წნევის (<0,005მპა) ახალი მომხმარებლის) 
გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური ვრცელდება განაწილების 
ლიცენზიატის მფლობელობაში არსებული გამანაწილებელი ქსელიდან 300 მეტრის 
რადიუსში (გარდა კომისიის მიერ განსაზღვრული არაგაზიფიცირებული 
ტერიტორიული საზღვრებისა).  

4. ამ წესების მიზნებისთვის კომისია გადაწყვეტილებით ამტკიცებს (განსაზღვრავს) 
დასახლებათა ჩამონათვალს, რომლებზეც არ ვრცელდება მიერთების საფასური.  

5. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური დგინდება 
მისაერთებელ წნევასა და სიმძლავრეზე შეთავაზებული პაკეტების მიხედვით 
(დანართი №3). მიერთების საფასური წარმოადგენს ერთჯერად გადასახადს და მისი 
გადახდა ახალი მომხმარებლის მიერ ხდება მხოლოდ ამ წესებით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში.  

6. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური არ 
ვრცელდება:  

ა) იმ საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე 
მიერთებაზე, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიეწოდება ან 
წარსულში მიეწოდებოდა ბუნებრივი გაზი (გარდა ამ მუხლის “11” პუნქტით 
გათვალისწინებულ, არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის კუთვნილი ობიექტის 
ბუნებრივი გაზით მომარაგების აღდგენაზე, თუ აღნიშნული მომხმარებელი 
ბუნებრივი გაზით მარაგდებოდა არა განაწილების ლიცენზიატის, არამედ მისი ან სხვა 
პირის კუთვნილი გამანაწილებელი ქსელის მეშვეობით);  

ბ) (ამოღებულია - 26.12.19 №45);  
გ) გაზდანადგარების დროებით მიერთებაზე (ამ წესების მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში).  
7.  ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ახალი 

მომხმარებლის მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე ხდება ამ მუხლის მე-15 პუნქტის 
შესაბამისად. 



71. თუ მომხმარებლის კუთვნილი უძრავი ქონება, რომელიც მარაგდებოდა 
ბუნებრივი გაზით, გაიყო ან მის ადგილზე განვითარდა მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლი, გამოყოფილი უძრავი ქონების/მრავალბინიანი საცხოვრებელი 
სახლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებაზე ვრცელდება ახალი მომხმარებლის 
მიერთების წესი, შესაბამისი საფასური და პროცედურები, მიუხედავად იმისა, თუ რა 
სიმძლავრით იყო მიერთებული თავდაპირველი ქონება გამანაწილებელ ქსელზე. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ გამანაწილებელ ქსელზე ხდება ისეთი ახალი მომხმარებლის 
(მომხმარებლების) მიერთება, რომელზეც ვრცელდება გამანაწილებელ ქსელზე ახალი 
მომხმარებლის მიერთების საფასური, ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე 
მიერთების სამუშაოების შესრულებას უზრუნველყოფს მხოლოდ შესაბამისი 
განაწილების ლიცენზიატი. ამ შემთხვევაში განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია 
უზრუნველყოს ყველა საჭირო სამუშაო და ხარჯი (სრული ტექნოლოგიური ციკლი), 
მათ შორის, გამანაწილებელი ქსელის გაყვანა, მიერთებისათვის საჭირო საშუალებების 
შეძენა, მიერთების საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები, მის შესრულებასთან 
დაკავშირებული თანხმობის ან ნებართვის მოპოვება და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა, 
ბუნებრივი გაზით მომარაგების დაწყების ჩათვლით. ახალი მომხმარებლის კუთვნილ 
ტერიტორიაზე ქსელის მოწყობას (შიდა ქსელი) უზრუნველყოფს ახალი 
მომხმარებელი, გარდა ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.  

9.  დაბალი წნევის ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის (მოთხოვნილი 
სიმძლავრით - 0-6 კუბ.მ/სთ) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შემთხვევაში 
(რომელზეც ვრცელდება გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების 
საფასური), თუ „გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების 
მოთხოვნის შესახებ“ განაცხადში (შემდგომში – განაცხადი) მოთხოვნილია შიდა 
ქსელის მოწყობა, განაწილების ლიცენზიატი ამ მუხლის მე-8 პუნქტში ჩამოთვლილ 
სამუშაოებთან ერთად ასევე ვალდებულია (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ადგილი აქვს 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 
მოთხოვნას)  უზრუნველყოს ამ ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შიდა ქსელის 
ერთი წერტილის მოწყობა (განაწილების ლიცენზიატის მიერ დამტკიცებული 
სტანდარტული პირობით) და ბუნებრივი გაზის მოხმარების ერთი ხელსაწყოს 
დაერთება ახალი მომხმარებლის მიერ მითითებულ ადგილზე. მიერთების შედეგად 
მომხმარებლის კუთვნილ ტერიტორიამდე შექმნილი გამანაწილებელი ქსელი, მათ 
შორის, აღრიცხვის კვანძი (მიუხედავად მრიცხველის მდებარეობისა) და სხვა 
საშუალებები წარმოადგენს განაწილების ლიცენზიატის საკუთრებას, ხოლო 
მომხმარებლის კუთვნილ ტერიტორიაზე მოწყობილი ქსელი (შიდა ქსელი) 
წარმოადგენს მომხმარებლის საკუთრებას. 

10. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის 
მიერთებისას განაწილების ლიცენზიატი ბუნებრივი გაზით მომარაგებას იწყებს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ახალი არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის მიერ 
გაფორმებულია ბუნებრივი გაზის მიწოდების ხელშეკრულება მიმწოდებელთან. 
ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის ბუნებრივი გაზით მომარაგების დაწყებას 
უზრუნველყოფს განაწილების ლიცენზიატი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
მომხმარებელს არა აქვს გაფორმებული ბუნებრივი გაზის მიწოდების ხელშეკრულება 
სხვა მიმწოდებელთან.  

11. იმ ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისას, რომელზე 
ვრცელდება გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური, 
განაწილების ლიცენზიატს ეკრძალება მოსთხოვოს ახალი მომხმარებელს მიერთების 
უზრუნველყოფისათვის საჭირო საშუალებების შეძენა ან/და გამანაწილებელ ქსელზე 



მოთხოვნილი მიერთებისათვის საჭირო სამუშაოების წარმოება, მასთან 
დაკავშირებული საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების ან რაიმე სახის თანხმობის ან 
ნებართვის მიღებაში მონაწილეობა. ახალი მომხმარებელი არ არის ვალდებული 
განაწილების ლიცენზიატს წარუდგინოს რაიმე სახის დამატებითი დოკუმენტაცია ან 
ინფორმაცია, განაცხადში მოცემული ინფორმაციის გარდა.  

12. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების პროცესში 
განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, მიერთების მსურველთან 
(განმცხადებელთან) ურთიერთობა აწარმოოს მხოლოდ ერთი უფლებამოსილი პირის 
მეშვეობით. განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, აღნიშნული პირის საკონტაქტო 
მონაცემები განმცხადებელს ტექსტური შეტყობინებით აცნობოს, ამ წესების 19
1 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების დამტკიცების შესახებ 
შეტყობინებასთან ერთად. 

13. საცხოვრებელი ბინის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე 
მიერთებისა და ახალი მომხმარებლების აბონენტად აყვანის შემდეგ განაწილების 
ლიცენზიატი ვალდებულია, ამ მომხმარებლებს (აბონენტებს) მომსახურება გაუწიოს 
კომისიის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად და მათ მიერ მოხმარებული 
ბუნებრივი გაზის აღრიცხვა და ანგარიშსწორება აწარმოოს ინდივიდუალურად.  

14. გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებულ ახალ მომხმარებელს არ მოეთხოვებაამ 
წესების მე-18 მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება და 
აბონენტად რეგისტრაციის მიზნით სპეციალური განაცხადით მიმართვა.  

15. იმ შემთხვევაში, როდესაც გამანაწილებელ ქსელზე ხდება ისეთი ახალი 
მომხმარებლის (მომხმარებლების) მიერთება, რომელზეც არ ვრცელდება 
გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური, საცხოვრებელი 
ბინის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის ბუნებრივი გაზით მომარაგების სისტემის მოწყობა 
ან/და არსებულ ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 
უზრუნველყოფა უნდა განხორციელდეს განაწილების ლიცენზიატსა და მიერთების 
მსურველს (განმცხადებელს) შორის ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო 
შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიერთების მსურველი თავად უზრუნველყოფს 
საჭირო საპროექტო და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს (მათ შორის სხვა პირის 
მეშვეობით). შეუთანხმებლობის მიუხედავად, განაწილების ლიცენზიატი 
ვალდებულია, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ტექნიკური პირობა უფასოდ 
გასცეს განაცხადის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. მიერთების ტექნიკური 
პირობა სხვა ინფორმაციასთან ერთად უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

ა) მიერთების წერტილს;  
ბ) მიერთების წნევის საფეხურს;  
გ) მისაერთებელ პიკურ სიმძლავრეს (განმცხადებლის მოთხოვნის შესაბამისად).  
16. იმ შემთხვევაში, თუ მიერთების მსურველი თავად უზრუნველყოფს საჭირო 

საპროექტო და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს (საკუთარი ან სხვა პირის 
მეშვეობით), იგი ვალდებულია სრულად დაიცვას მიერთების ტექნიკური პირობით 
გათვალიწინებული მოთხოვნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაწილების 
ლიცენზიატი უფლებამოსილია არ შეასრულოს ქსელზე შეჭრის სამუშაოები და, 
შესაბამისად, ახლად შექმნილი ქსელი არ მიუერთოსგამანაწილებელ ქსელს.  

161. ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ მიერთების 
მსურველი თავად (თვითონ ან სხვა პირის მეშვეობით) უზრუნველყოფს 
მიერთებისათვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოებს:  

ა) მიერთების მსურველი ვალდებულია:  



ა.ა) სრულად დაიცვას მიერთების ტექნიკური პირობით გათვალისწინებული 
მოთხოვნები;  

ა.ბ) წინასწარ წერილობით აცნობოს განაწილების ლიცენზიატს მიერთების 
სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოების შესახებ, ხელი არ შეუშალოს მშენებლობის 
ტექნიკურ ზედამხედველობას და შეასრულოს ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნებიდან გამომდინარე განაწილების ლიცენზიატის წერილობითი 
მითითებები;  

ა.გ) ობიექტის მიერთების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების 
შემდეგ, განაცხადითმიმართოს განაწილების ლიცენზიატს აღრიცხვის კვანძის 
მოწყობის და ქსელზე შეჭრის სამუშაოების განხორციელების მოთხოვნით. ამასთან, 
იგი ვალდებულია, განაცხადისწარდგენამდეწინასწარ გადაიხადოს „მშენებლობის 
ტექნიკური ზედამხედველობის აღრიცხვის კვანძისმოწყობისა და შეჭრის საფასურის“ 
50 პროცენტი, მის მიერ თითოეულ მომხმარებელისთვის განაცხადით მოთხოვნილი 
სიმძლავრისა და ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძის რაოდენობის მიხედვით 
(დანართით №4, განსაზღვრული შეთავაზებული პაკეტების შესაბამისად). დარჩენილი 
თანხის გადახდა ახალი მომხმარებლის მიერ უნდა მოხდეს ბუნებრივი გაზით 
მომარაგების დაწყების თარიღიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.  

ბ) განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია მიერთების მსურველის მიერ 
შესაბამისი განაცხადით მომართვის შემდეგ, განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს, 
განაცხადით მოთხოვნილი აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და ქსელზე შეჭრის 
სამუშაოები ამ წესებით განსაზღვრული პირობებისა და პროცედურების შესაბამისად.  

17. მიერთების ტექნიკური პირობის მოქმედების ვადა არ შეიძლება იყოს 12 თვეზე 
ნაკლები.დაუშვებელია განაწილების ლიცენზიატის მიერ მიერთების ტექნიკური 
პირობის ცალმხრივად შეცვლა მისი მოქმედების ვადის განმავლობაში.  

18. ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული მიერთების ტექნიკური 
პირობის მომზადებისას განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია მიერთების 
წერტილი და ამ მიერთებისათვის საჭირო სხვა მოთხოვნები განსაზღვროს ტექნიკური 
მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, იმგვარად, რომ მიერთების მსურველისთვის 
(განმცხადებლისთვის) არსებულ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება დაკავშირებული 
იყოს შესაძლო მცირე ხარჯთან.  

181. ამ წესების მიზნებისათვის, დაუშვებელია დაბალი წნევის გამანაწილებელ 
ქსელზე 100 კუბ.მ/სთ მეტი მისაერთებელი სიმძლავრით ახალი მომხარებლის 
მიერთება.  

19. მიუხედავად იმისა, თუ ვის მიერ ხორციელდება ამ მუხლით 
გათვალისწინებული გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საშუალებების 
მშენებლობა ან/და ახალი მომხმარებლის კუთვნილი ობიექტის გაზიფიცირება, 
მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და 
გამანაწილებელ ქსელზე შეჭრის სამუშაოების შესრულება უნდა 
უზრუნველყოსგანაწილების ლიცენზიატმა. განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია 
უზრუნველყოს მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა მიერთების მსურველის 
მიერ მითითებულ მშენებლობის პერიოდში.  

20. ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მშენებლობის 
ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის 
სამუშაოების საფასური განისაზღვრება დანართით №4, შეთავაზებული პაკეტების 
მიხედვით.  
 

 



    მუხლი 191. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პროცედურა  
1. საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე 

მიერთების შესახებ პირმა გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების 
მოთხოვნის შესახებ განაცხადით უნდა მიმართოს განაწილების ლიცენზიატს. 
განაცხადის სტანდარტულ ფორმას გადაწყვეტილებით ამტკიცებს კომისია. 
განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაარეგისტრიროს 
განაცხადი და ამ წესების პირობების დაცვით გააგზავნოს ტექსტური შეტყობინება 
განაცხადში მითითებულ ძირითად ან ალტერნატიულ ნომერზე და ელექტრონულ 
მისამართზე – განაცხადის რეგისტრაციის ნომრის და თარიღის მითითებით, ასევე 
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გაზმომარაგების დაწყებისთვის აუცილებელია, 
მომხმარებლის შიდა ქსელის გაზმომარაგებისთვის მზადყოფნის დოკუმენტის 
წარდგენა (გარდა ამ წესების მე-19 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევისა). ამასთან,  თუ მოთხოვნილი მიერთება არ შეესაბამება ამ წესებით 
გათვლისწინებულ ახალი მომხმარებლის მიერთების განსაზღვრებას, დაუშვებელია 
მისი განხილვა ამ წესების მე-19 და 191 მუხლების საფუძველზე და განაწილების 
ლიცენზიატი ვალდებულია წინასწარ გადახდილი მიერთების საფასური დაუბრუნოს 
განმცხადებელს ხარვეზის დადგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. 

11. მიერთების მსურველი (განმცხადებელი) ვალდებულია, განაცხადის 
წარდგენამდე გადაიხადოს განაცხადში ასახული გამანაწილებელ ქსელზე ახალი 
მომხმარებლის მიერთების საფასურის 50% (გარდა ამ მუხლის 51 და მე-6 პუნქტებით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა), ხოლო დარჩენილი თანხა გადაიხადოს (თუ 
მხარეები წერილობით არ შეთანხმდნენ სხვა პირობებზე), ბუნებრივი გაზით 
მომარაგების დაწყების ან ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში - 
მრიცხველის ექსპლუატაციაში გაშვების აქტის შედგენის თარიღიდან 10 სამუშაო 
დღეში.  

2. განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, განაცხადის მიღებიდან 5 სამუშაო 
დღის ვადაში დაადგინოს განაცხადის და მასში არსებული მოთხოვნის 
სრულყოფილება და განმცხადებელს დაუყოვნებლივ აცნობოს პასუხი განცხადების 
დამტკიცების ან ხარვეზის შესახებ გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინებით 
(განაცხადში მითითებულ ძირითად და ალტერნატიულ ნომერზე ან ელექტრონულ 
მისამართზე). ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში,ტექსტური შეტყობინება უნდა 
შეიცავდეს ხარვეზის დადგენის მიზეზების შესახებ მოკლე ინფორმაციას. თუ 5 
სამუშაო დღეში მიერთების მსურველს არ ეცნობება პასუხი, განაცხადი 
დამტკიცებულად ჩაითვლება და განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია ახალი 
მომხმარებლის ქსელზე მიერთება განახორციელოს ამ წესების მე-19 და 191 მუხლით 
გათვალისწინებული პირობებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიერთება არ არის 
მოთხოვნილი კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სტანდარტული ფორმის 
განაცხადით.  

3. განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, დაადგინოს გამანაწილებელ ქსელზე 
ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადში ხარვეზი (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) და დატოვოს ის განუხილველად, თუ განაცხადი არ არის 
სრულყოფილი ან/და შევსებულია ხარვეზით (მათ შორის, თუ განაცხადი არ არის 
შევსებული კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სტანდარტული ფორმის 
დაცვით). ასეთ შემთხვევაში მოთხოვნილი მიერთება შესაძლებელია განხორციელდეს 
მხოლოდ განაცხადის ხელახლა წარდგენისას.  

4. განაცხადის დამტკიცების შემთხვევაში, განაწილების ლიცენზიატი 
ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიანიჭოს მიერთების მსურველს აბონენტის ნომერი და 



აცნობოს მას განაცხადის დამტკიცებისა და აბონენტის ნომრის შესახებ, ტექსტური 
შეტყობინებით (განაცხადში მითითებულ ძირითად და ალტერნატიულ ნომერზე ან 
ელექტრონულ მისამართზე). თუ 5 სამუშაო დღის გასვლის შემდეგ მიერთების 
მსურველს არ ეცნობება პასუხი, მიერთების მსურველი უფლებამოსილიამოითხოვოს 
აბონენტის ნომრის მინიჭება, ხოლო განაწილების ლიცენზიატივალდებულია 
დაუყოვნებლივ მიანიჭოს აბონენტის ნომერი და აცნობოს მიერთების მსურველს.  

5. (ამოღებულია - 26.12.19 №45);    
51. თუ საცხოვრებელი ბინის, საწარმოს ან სხვა ობიექტის მშენებლობის შედეგად 

ადგილი აქვს ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე 
მიერთებას: 

ა) მიერთების მსურველი (განმცხადებელი) ვალდებულია, განაწილების 
ლიცენზიატს მიმართოს ერთობლივი განაცხადით და ამ განაცხადის წარდგენამდე, 
წინასწარ სრულად  გადაიხადოს გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის 
მიერთების საფასური; 

ბ) წესების მე-19 მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 
აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის სამუშაოების შესახებ მოთხოვნა 
შესაძლებელია განხილულ იქნეს, მხოლოდ განაწილების ლიცენზიატისთვის 
მშენებლობის „ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და 
შეჭრის სამუშაოების საფასურის“ განმცხადებლების მიერ სრულად, წინასწარ 
გადახდის შემთხვევაში.  

6.  0-6 კუბ.მ/სთ სიმძლავრის ახალი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის 
გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შემთხვევაში განაწილების ლიცენზიატი, 
მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ვალდებულია მოახდინოს მიერთების 
საფასურის განწილვადება 17 თვეზე. შესაბამისად, მიერთების მსურველი 
(განმცხადებელი) ვალდებულია მიერთების საფასური გადაიხადოს ყოველთვიურად, 
17 თვეზე თანაბარწილად.  მათ შორის პირველი გადასახადი – განაცხადის 
წარდგენამდე, ხოლო დარჩენილი თანხა – ბუნებრივი გაზით მომარაგების 
დაწყებიდან 16 თვის განმავლობაში. 

7. განაცხადის დამტკიცება განაწილების ლიცენზიატს აკისრებს ვალდებულებას, 
გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მიერთების მსურველს (განმცხადებელს) გაუწიოს 
მომსახურება შესაბამისი განაცხადით მოთხოვნილი პირობების შესაბამისად; 
უზრუნველყოს იგი მის კუთვნილ ტერიტორიამდე ბუნებრივი გაზით 
მომარაგებისათვის საჭირო მომსახურებითა და საშუალებებით (მომსახურების 
სრული ტექნოლოგიური ციკლით), ამ წესებისა და მოქმედი კანონმდებლობით 
განსაზღვრული პირობების დაცვით, ხოლო გამანაწილებელ ქსელზე ახალი 
მიერთების მსურველი (განმცხადებელი) იღებს ვალდებულებას, გადაიხადოს 
გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური და დაიცვას 
მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ წესებით განსაზღვრული პირობები.  

8. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პერიოდი 
განსაზღვრულია №3 დანართში. გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 
უზრუნველყოფის პერიოდი მოიცავს პერიოდს განაწილების ლიცენზიატის მიერ 
განაცხადის მიღებიდან ახალი მომხმარებლის ბუნებრივი გაზით მომარაგების 
დაწყებამდე. ამასთან: 

ა) მომარაგების დაწყებამდე არაუმეტეს 5 და არანაკლებ 2 კალენდარული დღით 
ადრე, განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია მოკლე ტექსტური შეტყობინებით 
აცნობოს ახალ მომხმარებელს ბუნებრივი გაზით მომარაგების დაწყების დრო (2 
საათიანი ინტერვალით). 



ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ახალი მომხმარებელი არ იმყოფება ადგილზე, მისი შიდა 
ქსელი არ არის მზად გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისათვის ან/და შიდა ქსელის 
მოწყობა ვერ ხდება მომხმარებლის მიზეზით განაწილების ლიცენზიატი 
ვალდებულია შეადგინოს მრიცხველის ექსპლოატაციაში გაშვების აქტი და დალუქოს 
იგი ჩაკეტილ მდგომარეობაში (ასეთ შემთხვევაში გაზით მომარაგების დაწყების 
თარიღად ჩაითვლება მრიცხველის ექსპლოატაციაში გაშვების აქტის შედგენის 
თარიღი).  განაწილების ლიცენზიატმა მრიცხველის ექსპლოატაციაში გაშვების აქტის 
შედგენის და მომარაგების დაწყებისათვის საჭირო პროცედურის შესახებ (მათ შორის, 
შიდა ქსელის გაზმომარაგებისთვის მზადყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
წარდგენის აუცილებლობის შესახებ - ასეთი დოკუმენტის მიუწოდებლობის 
შემთხვევაში), დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მომხმარებელს ტექსტური 
შეტყობინებით; 

გ) ამ მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
ბუნებრივი გაზით მომარაგება დაიწყება ახალი მომხმარებლის წერილობითი 
მოთხოვნისა და შიდა ქსელის გაზმომარაგებისთვის მზადყოფნის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის (მათ შორის, შიდა ქსელზე მინიმუმ ერთი გაზდანადგარის დაერთებით) 
წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში (დამატებითი თანხის გადახდის გარეშე), 
ხოლო, თუ მომხმარებელმა ბუნებრივი გაზით მომარაგების დაწყების მოთხოვნით 
განაწილების ლიცენზიატს მიმართა მიერთების დასრულებიდან 6 თვის შემდეგ - 
ობიექტზე გაზმომარაგება უნდა დაიწყოს 10 სამუშაო დღის ვადაში. განაწილების 
ლიცენზიატმა მომხმარებელს ტექსტური შეტყობინებით უნდა აცნობოს  ბუნებრივი 
გაზით მომარაგების დაწყების შესახებ, აღნიშნული ფაქტის დადგომისთანავე;  

დ) თუ მომხმარებლის შიდა ქსელი მზად არის გამანაწილებელ ქსელზე 
მიერთებისთვის - განაწილების ლიცენზიატმა მომხმარებლის შიდა ქსელი უნდა 
მიუერთოს გამანაწილებელ ქსელს, დაიწყოს მომხმარებლის გაზმომარაგება და 
ტექსტური შეტყობინებით აცნობოს მომხმარებელს ბუნებრივი გაზით მომარაგების 
დაწყების შესახებ, აღნიშნული ფაქტის დადგომისთანავე. 

81. ამ წესების მე-19 მუხლის მე- 9 პუნქტის შესაბამისად შიდა ქსელის ერთი 
წერტილის მოწყობის სამუშაოების შესრულების მიზნით, განაწილების ლიცენზიატი 
ვალდებულია,  მიერთების პერიოდში, არაუმეტეს 5 და არანაკლებ 2 კალენდარული 
დღით ადრე მაინც, განმცხადებელს ტექსტური შეტყობინებით აცნობოს ობიექტზე 
მისვლის და სამუშაოების შესრულების დრო (2 საათიანი ინტერვალით). მიერთების 
სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად, თუ განაწილების ლიცენზიატის 
მიზეზით არ მოხდება შიდა ქსელის ერთი წერტილის მოწყობა.  

9. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პერიოდის 
გაანგარიშებისას არ გაითვალისწინება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ რაიმე სახის 
თანხმობის ან ნებართვის გაცემის ვადის გადაცილების ან ადმინისტრაციული 
წარმოების გაგრძელების პერიოდი (რომლის გარეშეც დაუშვებელია მოთხოვნილი 
მიერთებისათვის საჭირო საპროექტო, სამშენებლო ან/და სამონტაჟო სამუშაოების 
წარმოება). აღნიშნული ფაქტის დადგომის შესახებ განაწილების ლიცენზიატმა 
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს განმცხადებელს (მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ან 
განაცხადში მითითებული საშუალებით – წერილობით ან ელექტრონულად). 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ რაიმე სახის თანხმობის ან ნებართვის გაცემის 
ვადის გადაცილება/ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელება იწვევს 
მიერთებისათვის განსაზღვრული ვადის დინების შეჩერებას 
გადაცილების/ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელების პერიოდით. ვადის 
დინება არ შეჩერდება, თუ ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ თანხმობის ან 



ნებართვის დადგენილ ვადაში გაუცემლობა/ადმინისტრაციული წარმოების 
გაგრძელება გამოწვეულია განაწილების ლიცენზიატის არასწორი (არასათანადო) 
მოქმედების ან უმოქმედობის შედეგად.  

91. განაწილების ლიცენზიატი უფლებამოსილია, მიმართოს კომისიას ახალი 
მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - 
ვადის გაზრდის მოთხოვნით, თუ არსებობს ობიექტური გარემოებები, რომლებიც 
ხელს უშლის განაწილების ლიცენზიატს ახალი მომხმარებლის მიერთების 
უზრუნველყოფის სამუშაოების შესრულებაში. განაწილების ლიცენზიატის მოთხოვნა 
მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის – 
ვადის გაზრდის თაობაზე შეიძლება დაკმაყოფილდეს მხოლოდ კომისიის 
გადაწყვეტილების საფუძველზე (გარდა ამ მუხლის მე-9 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა), თუ დაცულია ამ პუნქტში მოცემული პირობები 
და პროცედურები. განაწილების ლიცენზიატი ვალდებულია, დაიცვას შემდეგი 
მოთხოვნები:  

ა) ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის 
პერიოდის - ვადის გაზრდის მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს: განაცხადს და ამ განაცხადის 
განხილვა-შესრულების პროცესის მოკლე აღწერას; ხელის შემშლელი კონკრეტული 
გარემოებ(ებ)ის დასაბუთებასა და შესაბამის მტკიცებულებებს; მიერთების 
საპროგნოზო ვადას (კონკრეტული პრობლემ(ებ)ის გადასაჭრელად საჭირო 
პერიოდით);  

ბ) ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის 
პერიოდის - ვადის გაზრდის მოთხოვნა, კომისიაში გაგზავნასთან ერთად, ასევე უნდა 
გაეგზავნოს მიერთების მსურველს (განმცხადებელს);  

გ)  კომისიას ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 
უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის მოთხოვნა უნდა წარედგინოს ახალი 
მომხმარებლის მიერთების განსაზღვრული ვადის დამთავრებამდე არაუგვიანეს 5 
სამუშაო დღით ადრე. 

92. ამ მუხლის 91 პუნქტით განსაზღვრული წესით განაწილების ლიცენზიატის მიერ 
კომისიისათვის ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 
უზრუნველყოფის პერიოდის განსაზღვრული ვადის გაზრდის მოთხოვნით 
მიმართვისას, მიერთების უზრუნველყოფის სამუშაოების დროულად დასრულების ან 
განმცხადებლის მიერ განაცხადის გაუქმების შემთხვევაში, განაწილების ლიცენზიატი 
ვალდებულია შესაძლო მოკლე ვადაში (დასრულებიდან/განაცხადის გაუქმებიდან 
არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა), წერილობით აცნობოს კომისიას აღნიშნულის შესახებ.  

10. (ამოღებულია - 27.06.19 №13).  
11. ახალი მომხმარებლის მიერ „გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურის“ ან 

„მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის აღრიცხვის კვანძისმოწყობისა და 
შეჭრის საფასურის“ განსაზღვრულ ვადაში გადაუხდელობის ან/და განაწილების 
ლიცენზიატთანსაფასურის გადახდის განწილვადების შესახებ გაფორმებული 
შეთანხმებით გათვალისწინებული გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში, 
განაწილების ლიცენზიატი უფლებამოსილია, გადასახდელი თანხა ასახოს ამ 
მომხმარებლის დავალიანებაში და იმოქმედოს ამ წესების მე-10 მუხლის შესაბამისად.  

12. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, განაწილების ლიცენზიატის 
მიერ მიერთების მსურველს ტექსტური შეტყობინება უნდა მიეწოდოს ელექტრონული 
ფორმით, მიერთების მსურველის მიერ მითითებულ ძირითად და ალტერნატიულ 
ნომერ(ებ)ზე ან/და ელექტრონულ მისამართ(ებ)ზე; ამ წესების მიზნებისთვის, 
შეტყობინება მიღებულად ითვლება შეტყობინების გაგზავნის ფაქტის ტექნიკური 



საშუალებით დადასტურების მომენტიდან. იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინების 
გაგზავნა დასტურდება, შეტყობინების არმიღება არ ათავისუფლებს მიერთების 
მსურველს ამ წესებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებისაგან. მიერთების 
მსურველს უფლება აქვს, საქმის წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე განაწილების 
ლიცენზიატისგან მოითხოვოს:  

ა) მიღებული შეტყობინების განმეორებით გაგზავნა- ცხელ 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.  
 

 


