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ზოგადი ინფორმაცია წყალმომარაგება წყალარინება წყლის გაწმენდა მუნიციპალიტეტები

1. დასახელება

2. საიდენტიფიკაციო კოდი

3. ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმა

4. საკუთრების ფორმა

5. სათავო ოფისის ფაქტიური მისამართი:

5.1. მუნიციპალიტეტი/თვითმმართველი ქალაქი

5.2. ქალაქი/დაბა/ქ. თბილისის რაიონი

5.3. სოფელი

5.4. ქუჩა და ნომერი

6. საწარმოს ხელმძღვანელი:

წყალმომმარაგებელი  საწარმოების  გამოკვლევა
(გასული წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე)

http://192.168.0.139/water/index.php?action=logout
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=1
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=1
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=2
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=3
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=4
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=5&mun=1


შენახვა გაგრძელება

6.1. სახელი და გვარი

6.2. ტელეფონი

6.3. ელ. ფოსტა

7. საკონტაქტო პირი:

7.1. სახელი და გვარი

7.2. ტელეფონი

7.3. ელ. ფოსტა

8. რომელ მუნიციპალიტეტებში ეწევით წყალმომარაგებით საქმიანობას?

9. რომელ მუნიციპალიტეტებში ეწევით წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელით მომსახურებას?

10. რომელ მუნიციპალიტეტებში გაქვთ ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა?
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ზოგადი ინფორმაცია წყალმომარაგება წყალარინება წყლის გაწმენდა მუნიციპალიტეტები

1. წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებული წყალი, სულ

 ათასი მ3

მათ შორის:

1.1. აბონენტებისთვის მიწოდებული წყალი, სულ

 ათასი მ3

1.2. დანაკარგები წყლის ტრანსპორტირებისას, სულ

 ათასი მ3

მათ შორის გამოწვეული:

1.2.1. გაჟონვით

 ათასი მ3  ან  %

1.2.2. აორთქლებით

 ათასი მ3  ან  %

1.2.3. ავარიებით

 ათასი მ3  ან  %

1.2.4. წყალმზომის შეცდომით

 ათასი მ3  ან  %

1.2.5. სხვა მიზეზით

 ათასი მ3  ან  %

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა
(გასული წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე)

http://192.168.0.139/water/index.php?action=logout
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=1


შენახვა გაგრძელება

2. აბონენტებისთვის მიწოდებული წყალი, სულ

 ათასი მ3

2.1. აქედან მოსახლეობისთვის მიწოდებული წყალი

 ათასი მ3

3. წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა
(გასული წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

 კაცი

4. წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული საყოფაცხოვრებო აბონენტების რაოდენობა
(გასული წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

 ერთეული
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ზოგადი ინფორმაცია წყალმომარაგება წყალარინება წყლის გაწმენდა მუნიციპალიტეტები

შენახვა გაგრძელება

1. წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა

 კაცი

2. წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე მიერთებული საყოფაცხოვრებო აბონენტების რაოდენობა

 ერთეული

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა
(გასული წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

http://192.168.0.139/water/index.php?action=logout
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=1
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ზოგადი ინფორმაცია წყალმომარაგება წყალარინება წყლის  გაწმენდა მუნიციპალიტეტები

შენახვა გაგრძელება

1. წყალგამწმენდ ნაგებობაზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა

 კაცი

2. წყალგამწმენდ ნაგებობაზე მიერთებული საყოფაცხოვრებო აბონენტების რაოდენობა

 ერთეული

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა
(გასული წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

http://192.168.0.139/water/index.php?action=logout
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=1
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ზოგადი ინფორმაცია წყალმომარაგება წყალარინება წყლის გაწმენდა მუნიციპალიტეტები

 წყალმომარაგება   წყალარინება   წყლის გაწმენდა  

შენახვა გაგრძელება

1. წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე
მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა

2. წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე
მიერთებული საყოფაცხოვრებო აბონენტების
რაოდენობა

სულ  კაცი  ერთეული

მათ შორის:

მუნიციპალიტეტი

 კაცი  ერთეული

 კაცი  ერთეული

 კაცი  ერთეული

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა
(გასული წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

http://192.168.0.139/water/index.php?action=logout
http://192.168.0.139/water/index.php?action=enterprizes_list&forma=1
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