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Шинэ холболтын хүсэлт гаргагчийн өргөдөл 
Иргэний хүсэлтээр  АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭ шинээр холбох 

 

 

Санамж 
10 кВA-аас дээш ахуйн ердийн хэрэглээ 
болон хувийн сууцны халаалт  холбох 
бол энэ маягтыг бөглөнө. 

Нэг цонхны үйлчилгээний ажилтны бөглөх хэсэг 
 
Бүртгэлийн дугаар:      __ __      __ __     __ __ __ __ 
 
ШХБС-д бүртгэсэн огноо:    __ __ __ __  . __ __ . __ __ 
Бүртгэсэн ажилтны нэр, код  :   __________________    

1. Хүсэлт гаргагчийн мэдээлэл 
1.1  Хүсэлт гаргагч иргэний  
             Овог :  ____________________________  Нэр:    _____________________________ 
1.2  Иргэний регистрийн дугаар:               __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
1.3. Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэх дээрх хаяг:       

Аймаг / хот:  __________________________  Сум / дүүрэг:  ___________________________          
Баг / хороо:  __________________________  Хороолол:  ____________________________           

      Гудамжны нэр № / Байр №: ________________________   Хаалганы №: ______________  
Утас 1:   __ __ __ __ __ __ __ __          Утас 2:   __ __ __ __ __ __ __ __      
И-мэйл хаяг: _______________________________________________________________                                             

2. Цахилгаан сүлжээнд холбогдох объектын хаяг, байршил          
2.1. Цахилгаан сүлжээнд холбогдох объектын газрын гэрчилгээн дээрх хаяг:      
  Аймаг / хот:    ___________________________     Сум / дүүрэг:  _______________________      

Баг / хороо:   ___________________________      Хороолол:     ________________________     
Гудамжны нэр № / Байр№: ___________________________  Хаалганы №:  ____________ 

3. Сууцны халаалтын төрөл 
 3.1. Сууцны халаалтын төрлөө сонгож доогуур нь зурна уу.       
            1. Халаалтыг дан галладаг зуухаар шийднэ .  2. Халаалтыг дан цахилгаанаар шийднэ. 
                              3. Халаалтыг   холимог байдлаар шийднэ. 

4. Цахилгаан хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
4.1. Цахилгаан хэрэглээний тооцооны хамгийн их  чадал: S :    __ __ __ __   кВА  
4.2  Холбогдохыг хүсч буй хүчдлийн түвшин :      220 В       380 В      6000 - 10000 В     35000 В 

5. Бүрдүүлж хавсаргах материалууд 
5.1. Газрын гэрчилгээ (ашиглах, эзэмших, өмчлөх) –ний  дугаар ________________    
                                              сонгож доогуур нь зурна уу.                                                    (хуудасны тоо  ___  ) 
5.2. Газрын албаны баталгаажуулсан кадастрын зураг                                        (хуудасны тоо  ___  ) 
5.3. Иргэний үнэмлэх                   (хуудасны тоо  ___  ) 
5.7  Хүсэлтийг судлах төлбөр төлсөн баримт (шинэ холболт хийх хүсэлтэд шаардана) 

Бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирэх ба нэг цэгийн үйлчилгээний ажилтан хувилж авна. 

 
6.  Хүсэлт гаргагчийн гарын үсэг: ___________________________(___________________) 
  энэхүү маягтын 1 дүгээр бүлэг асуултад бүртгэгдсэн хүн эсвэл нотариатоор гэрчлүүлсэн 
итгэмжлэл бүхий хүн гарын үсэг зурах бөгөөд итгэмжлэлийг хуулбарлан авч үлдэнэ.  


