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Шинэ холболтын хүсэлт гаргагчийн өргөдөл 
 

Иргэний хүсэлтээр ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ний  хэрэглээг  холбох 

 

 

 

 

Санамж 
Тухайн шинэ холболт хүсч буй  газрын 
зөвшөөрөл, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ 
нь иргэний нэр дээр байгаа тохиолдолд энэ 
маягтыг бөглөнө. Хэрэв аж ахуйн нэгжийн 
нэр дээр байгаа бол ӨМ-3  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:    ___________________________     Утас 1:    __ __ __ __ __ __ __ __   
Сум / дүүрэг:  ___________________________     Утас 2:    __ __ __ __ __ __ __ __   
Баг / хороо:    ___________________________         

      Гудамжны нэр № / Байр№: ______________________________________________   
Хороолол:  ______________________       И-мэйл хаяг: ____________________________                                                  
Хаалганы №:    ___________________  

 

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. Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл  
          
3.1. Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээ сонгож доогуур нь зурна уу.       
  
     1.Үйлдвэр 2. Үйлчилгээ 3. Орон сууцны барилга      4. Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга      
     5. Барилга     6. Эмнэлэг   7. Сургууль, цэцэрлэг   8. Хөдөө аж ахуй   9. Уул уурхай /карьер/   
     10.Авто зам   11.Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг 12.Бусад ...................... 
 
3.2 Эрхлэх үйл ажиллагаагаа тодорхой бичнэ үү. _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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4. Цахилгаан хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
          
4.1. Цахилгаан хэрэглээний тооцооны хамгийн их чадал: S  __ __ __   кВА 
4.2  Холбогдохыг хүсч буй хүчдлийн түвшингээ сонгож дугуйлна уу.   

 220 В          380  В     6000 - 10000 В    35000 В 
4.3  Чадлын коэффициент:  СОS ϕ __ __ __ __    
4.4  Сүлжээнд үе шаттайгаар холбогдох бол:  
 1. __ __ __ __  оны __ __ сард  авах чадал   S  __ __ __   кВА    

2. __ __ __ __  оны __ __ сард  авах чадал   S  __ __ __   кВА    
3. __ __ __ __  оны __ __ сард  авах чадал   S  __ __ __   кВА    

4.5  Тооцооны хамгийн их чадал авах улирлаа сонгож доогуур нь зурна уу.      
 1. Хавар  2. Зун  3. Намар  4. Өвөл  5. Бүгд 
4.6  Тооцооны хамгийн их чадал авах цагаа сонгож доогуур нь зурна уу.      
 1. 06.00 – 17.00   2. 17.00 – 22.00  3. 22.00 – 06.00  4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4.7  Хүсч буй хэрэглэгчийн зэрэглэлээ сонгож дугуйлна уу.   I  II III   
4.8 Сүлжээнд холбогдох хугацааны мэдээллээ сонгож доогуур нь зурна уу.      
 1. Байнга холбогдох  2.Түр холбогдох   
4.9  Түр холбогдох бол холболтын хугацаагаа сонгож доогуур нь зурна уу.      
 1 сар;  2 сар;  3 сар;  4 сар;  5 сар;  6 сар;   7 сар;  8 сар;   9 сар;  10 сар;  11 сар;  12 сар;  
 

5. Бүрдүүлж хавсаргах материалууд 
5.1.  Үндсэн  материал 
  - Газрын гэрчилгээ   (ашиглах, эзэмших, өмчлөх) –ний  дугаар __ __ __ __ __ __ __       
                                                                      (хуудасны тоо  ___  ) 

 - Кадастрын зураг  (Газрын албаны баталгаажуулсан)          (хуудасны тоо  ___  ) 
-  Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ  дугаар __ __ __ __ __ __ __  (хуудасны тоо  ___  ) 
 - Иргэний үнэмлэх       (хуудасны тоо  ___  ) 
 - Хүсэлтийг судлах төлбөр төлсөн баримт (шинэ холболт хийх хүсэлтэд шаардана) 

5.2. Барилга, орон сууц барих бол нэмэлтээр: 
- Барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар  (хуудасны тоо  ___  ) 
- Эскиз зураг (ЕТГ-ын баталсан тамга тэмдэг бүхий нүүр хуудас, барилга 

байгууламжийн ерөнхий харагдах байдал, ерөнхий төлөвлөгөө)  (хуудасны тоо  ___  ) 
5.3.  Орон сууцны байранд үйлчилгээ явуулах бол нэмэлтээр :  

- Үйлдвэр үйлчилгээ явуулах зөвшөөрөл    (хуудасны тоо  ___  ) 
- ОСНААУГ-аас авсан техникийн тодруулга     (хуудасны тоо  ___  ) 

 
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.  
 

Маягтыг буруу бөглөснөөс үүдэн гарсан хохирлыг хүсэлт гаргагч өөрөө хариуцна. 


