სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
300.310.000.22.023.007.910

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
მინისტრის
ბრძანება №488
2005 წლის 30 ნოემბერი
ქ. თბილისი

ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღების ნებართვის ფორმის დამტკიცების
შესახებ
,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის
საფუძველზე და ამავე კანონის 24-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული
ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღების ნებართვის ფორმის დამტკიცების მიზნით,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღების ნებართვის თანდართული
ფორმა.
2. ნებართვა წარმოადგენს მე-3 კატეგორიის ,,მარტივი ტიპის” მკაცრი აღრიცხვის ფორმას.
3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. პაპუაშვილი

საქართველოს გარემოს დაცვისა
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღების
ნებართვა №
სერია წ ა ნომერი ტიპი 

ნებართვის უწყებრივ სანებართვო რეესტრში გატარების
თარიღი ___________ წლის “_________” “____________”
გაცემულია____________________________________ ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ფიზიკური ან იურიდიული პირის დასახელება, ვისზედაც გაიცა ნებართვა

_____________________________________________________________________________________________
მონაცემები მის შესახებ (მისამართი, საფოსტო კოდი, ტელეფონის ნომრები და სხვა)

_____________________________________________________________________________________________
წყალსარგებლობის სახეობისა და ძირითადი მიზნების აღნიშვნა

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

მიზნით

______________________________________________________________________________________________________________________________

წყლის ობიექტის ადგილმდებარეობა – ქალაქის, რაიონის

_____________________________________________________________________________________________
სოფლის დასახელება

_______________________________________________________________________ტერიტორიაზე
და ადასტურებს მისი მფლობელის წყლის ობიექტით სარგებლობის უფლებას ნებართვით
განსაზღვრული ვადით წყლის ობიექტის შესართავიდან __________________კილომეტრზე
წყალმოსარგებლეს ____________________________________________________________ სათვის
საქმიანობის დასახელება, რისთვისაც აწარმოებს წყალაღებას

საქართველოს 20______ წლის „_____“ „________“ № ___________გადაწყვეტილებით
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გამოყოფილი აქვს _____________

ჰექტარი მიწის ფართობი,

(სიტყვიერად)

ნებართვის მოქმედების ვადა:
დაწყების თარიღი _____________________________________________________________
(სიტყვიერად)

_____________________________________________________________________________________________

დამთავრების თარიღი _________________________________________________________
(სიტყვიერად)

_____________________________________________________________________________________________

ნებართვა გაცემულია ___________ წლით.
წყალსარგებლობის პირობები:
წყალსარგებლობის სამუშაოთა წარმოებაში

____________________________________________________________________________

ნებართვის მიმღები ფიზიკური
_________________________________________________________________________________ პარტნიორები
ან იურიდიული პირის დასახელება

არიან

_____________________________________________________________________________________________
პარტნიორის დასახელება

_____________________________________________________________________________________________
ნებართვის მიმღები ფიზიკური ან იურიდიული პირის დასახელება

წარმოდგენილი პირობის შესაბამისად ამ ნებართვით დადგენილი აქვს
წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღების ლიმიტი წლის თვეების მიხედვით:
__________________________________

იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი

კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი

ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი

კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი
კუბური მეტრი

წყლის ამოღების ლიმიტი წლის განმავლობაში __________________________________________
(სიტყვიერად)
___________________________________________________________________________________________

კუბური მეტრი.

წყალსარგებლობისათვის _____________________________________________________________
ნებართვის მიმღები ფიზიკური ან იურიდიული პირის დასახელება

______________________________________________________ ეკისრება მოსაკრებლის გადახდა
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______________________________________ სახელმწიფო ბიუჯეტში. წყალსარგებლობისათვის
მოსაკრებლის ოდენობა

მოსაკრებლის შეტანა სახელმწიფო ბიუჯეტში ხდება ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
პერიოდი
____________________________________________________________________________________________ ვალდებულია:

წყალმოსარგებლის დასახელება

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ნებართვის გამცემი სახელმწიფო
ორგანოს ხელმძღვანელი ან
უფლებამოსილი წარმომადგენლი
___________________________________________________________

ხელმოწერა
ბ.ა.

გავეცანი ნებართვის პირობებს და
ვკისრულობ შევასრულო

______________________________________________________________

ნებართვის მიმღები ფიზიკური ან
იურიდული პირის ხელმოწერა

ბ.ა.
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