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Барои њалли мушкилии
Шумо њамеша омода њастем!

«Ќоидањои пайвастшавї ба шабакањои
муњандисї ва хизматрасонии коммуналї», бо Ќарори Њукумати ЉТ №354 аз 3
июни соли 2014 тасдиќ шудааст.
Истеъмолкунанда њуќуќ дорад:
- ба гирифтани хизматрасонињои сифаташ
муќарраршуда, ки барои њаёт ва саломатиаш бехатар мебошанд ва ба амволи ў зарар
намерасонанд;
- аз иљрокунанда љуброни зарар ва зиёни
ба њаёт ва саломатї ё амволаш, ки дар
натиљаи камбудињо дар пешнињоди хизматрасонињо расонида шудаанд, инчунин
зарари маънавиро талаб намояд;
- бартараф намудани камбудињои ошкоргардидаро дар пешнињоди хизматрасонињо
дар мўњлати муќаррарнамудаи шартнома аз
иљрокунанда талаб намояд;
- ба маќомоти давлатї ва ё суд мутобиќи
ќонунгузории ЉТ дар њолати вайрон кардани
њуќукњояш, мурољиат намояд.
Истеъмолкунанда ўњдадор аст:
- сариваќт дар мўњлати дар шартнома
муќарраргардида њаќќи хизматрасонии
пешнињодшударо пардохт намояд;
- хизматрасонињоро аз рўи таъиноташон ба
таври оќилона истифода намояд;
- амалњоеро, ки боиси риоя накардани
тартиби истифодабарии хизматрасонињои
муќаррарнамудаи шартнома ва Ќоидањо
мебошанд, анљом надињад;
- талаботи бехатарии техникиро њангоми
истифодаи хизматрасонињо риоя намояд;
- намояндаи иљрокунандаро барои бартарафсозии садамањо, санљиши таљњизоти
муњандисї, асбобњои ченкунї ва назоратї
иљозат дињад.
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Истеъмолкунандагони
оби нўшокї кистанд?

Муносибатњои
шартномавї:

Њар як шањрванде, ки аз хизматрасонии
таъмини оби нўшокї барои ќонеъ намудани
талаботњои шахсї, оилавї ва рўзѓор
истифода мебарад, мутобиќи Ќонуни ЉТ
«Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» аз 9 декабри соли 2004 истеъмолкунанда њисобида мешавад.

Байни истеъмолкунанда ва таъминкунандаи оби нўшокї шартномаи обтаъминкунї баста мешавад – инчунин намуди
шартнома мебошад, ки тибќи он ташкилоти
обтаъминкунанда ўњдадор мегардад, ки
тариќи шабакаи пайвастшуда оби нўшокиро интиќол дињад, муштарї (истеъмолкунанда) бошад ўњдадор мегардад, ки маблаѓи оби нўшокии истифодашударо пардохт
намояд.

Барои истеъмолкунанда эътироф
шудан шартњои зерин лозим аст:

 шахси воќеї будан, яъне ташкилот
неву, шањрванди оддї будан;
 бо маќсади ќонеъ намудани талаботњои оилавї, рўзѓор ва шахсї харидорї
намудан, на ин ки бо маќсади дар оянда
фурўхтан.

Таъминкунандагони
оби нўшокї кистанд?
Таъминкунанда низ, тибќи ќонуни
болоќайдшуда - «ташкилоте, ки новобаста
аз шакли моликият, инчунин соњибкори
инфиродие, ки хизматрасонии таъмини оби
нўшокиро барои истеъмолкунандагон
пешнињод мекунад…». Њамин тариќ, таъминкунандаи оби нўшокии Шумо (обуканал), њамчун фурўшандаи оби нўшокї
баромад мекунад.

Афзалияти истеъмолкунанда дар шартномаи
обтаъминкунї:
 Шартнома мутобиќи тартиби муќарраршуда аз лањзаи воќеии пайвастшавии
муштарї ба шабакаи обтаъминкунї басташуда ба њисоб меравад. Набудани шартнома таъминкунандаро аз љавобгарї озод
намекунад. .
 Истеъмолкунанда њуќуќ дорад оби
нўшокиро ба андозаи дилхоњ истифода
барад;

 Ўњдадории таъмини њолати дурусти
техникї ва бехатарии шабакањои обтаъминкунї, инчунин таљњизотњои ченкунии
оби нўшокї ба дўши ташкилоти обтаъминкунанда вогузор шудааст.

Маслињатњои муфид
ба истеъмолкунандагони
оби нўшокї:


Маблаѓи оби нўшокии истифодашударо на дертар аз санаи 10-уми моњи оянда
пардохт намоед, вагарна обтаъминкунанда
барои ба таъхиргузорї њуќуќ дорад љарима
(пеня) њисобї намояд;



Масъалаи ќатъ намудани интиќоли оби
нўшокї барои напардохтани ќарз бояд дар
шартнома дарљ шуда бошад;

 Њамеша ба кї, чї ќадар, барои чї ва
бо кадом нарх маблаѓ пардохт намуданатонро дониста бошед, зеро ягон кас ба љои
Шумо суратњисоби Шуморо тафтиш намекунад. Пардохтномањоро лоаќал се сол
нигоњ доред;
 Њизматгузории њисобкунак, аз љумла
тафтиш дар маќомотњои стандартикунонї,
таъмир, иваз ва озмоиши он – ин ўњдадории обтаъминкунандаи Шумо мебошад!


Агар бо айби таъминкунандаи оби
нўшокї ба Шумо зарари моддї ва маънавї
расонида шуда бошад, Шумо њуќуќ доред аз
таъминкунанда љуброни пурраи зарари
расонидашуда ва зараре, ки ба њаёт,
саломатї ва амволи Шумо расидааст,
талаб намоед.

Мехоњед маълумоти
бештар бигиред?
БА МО МУРОЉИАТ НАМОЕД!

