
 

 

“Атырау Жарық” АҚ  президенті -

С.Ф.Кенжалиевке   

 

  _______________________________ (аты-жөні) 

 

мекен-жайда тұратын:   

________________________________________ 

байланыс телефоны:___________________ 

электронды мекен-жай:___________________ 

АРЫЗ 

Сізден мына мекен-жайда орналасқан  

____________________________________ 

(нысанның  толық  аты) 

_________________________________________ 

 

электр энергиясымен жабдықтау техникалық 

шартын беруіңізді сұраймын 

Белгіленген қуат (максималды жүктеме): 

_________ кВт. 

Мәлімденген қуаттың негіздемесі: 

(жарықтандыру, жылыту, және т.б.) 

  _______________________________________ 

 

Кернеу _______________ В. 

 

Электрмен жабдықтау  

сенімділігінің категориясы___________ 

 

Жүктеме сипаты: 

______________________________________ 
(тұрақты, маусымды, уақытша) 

Жоғарыда көрсетілген телефон немесе электрондық адрес бойынша 

техникалық шарттың берілуі бойынша арыздардың қаралуы туралы 

хабарламаны алуға қарсы емеспін. 

______________    «______» _________20___ г. 
     (қолы) 

Президенту АО «Атырау Жарык» 

Кенжалиеву С.Ф. 

 

от ________________________________(ф.и.о.) 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

контактный телефон:__________________ 

электронный адрес:____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас выдать технические условия на 

электроснабжение  

_______________________________________ 

(полное наименование объекта) 

расположенного по адресу: 

________________________________________ 

 

Установленная мощность  

(максимальная нагрузка): _______ кВт. 

Обоснование заявляемой мощности: 

(освещение, отопление, и.т.д.) 

____________________________________ 

 

На напряжение: ____________ В. 

 

Категория надежности 

электроснабжения:___________________ 

 

Характер нагрузки: 

_____________________________________ 

(постоянная, сезонная, временная) 
  не возражаю получать сообщения о ходе рассмотрения заявления по 

вопросам выдачи технических условий по вышеуказанному телефону 

либо по электронному адресу. 

______________    «______» _________20__ г. 

     (подпись) 

 

Арызға міндетті түрде жалғау қажет: 
 

1. Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін 

құжаттар (жер телімін бөлу туралы әкімнің шешімі 

(жаңадан салынатын учаскелер үшін міндетті)/ 

сатып алу – сату/ сыйға беру шарттары және т.б.) – 

көшірме 
2. Жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу 
құқығын белгілейтін құжат (жеке меншік иесі 

туралы мәліметтер/мемлекеттік тіркеу туралы 

хабарлама/ мемлекеттік тіркеу куәлігі) – көшірме 

3. Жер телімінің нысаналы мақсатын көрсеткен 

жеке меншіктік құқық беретін акт– көшірме 

4. ЖК немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік 

тіркелгені туралы куәлік – көшірме 

5. Ситуациялық жоспардан жер телімі белгіленген 

көшірме – көшірме 

6. Мәлімделген электр қуатының есептеу-

негіздемесі. 
7. Сауалнама парағы. 

 

К заявлению необходимо приложить: 
 

1. Правоустанавливающие документы (решение 

акима об отводе земельного участка (обязательно 

при вновь застраеваемых участках)/ договор купли-

продажи/дарения и.т.п) на недвижимое имущество -

копия 
2. Документ подтверждающий государственную 

регистрацию прав на недвижимое  имущество 
(сведение о собственнике/ уведомление о 

государственной регистрации/свидетельство о 

государственной регистрации) - копия  

3. Акт на право частной собственности на земельный 

участок с указанием целевого назначения - копия 

4. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица или ИП –копия 

5. Выкопировка из ситуационного плана с отметкой 

земельного участка –копия 

6. Расчет обоснование заявляемой мощности. 

7. Опросной лист. 


