„დამტკიცებულია“

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის
2 ივლისის №47/7 გადაწყვეტილებით

გადამცემ ქსელზე მიერთების მოდიფიკაციის განაცხადი

განაცხადის შევსების თარიღი „-------“ ,, ---------------------“ ,, _________” წ.

I.

ზოგადი ინფორმაცია
გადაცემის ლიცენზიატი: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; (გადაცემის ლიცენზიატის დასახელება, რომელზეც მიერთებულია მოსარგებლე)
 მოსარგებლე (განმცხადებელი) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;


(სახელი, გვარი ან იურიდიული პირის შემთხვევაში მისი სახელი (სახელწოდება), ან სხვა პირის შემთხვევაში მისი
სახელწოდება)



საიდენტიფიკაციო კოდი ან პირადი ნომერი: --------------------------------------------;

 ობიექტის საქმიანობის ტიპი (სფერო): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;


მოსარგებლის საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი (იურიდიული, ფაქტიური): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;
მობ. ტელ: ------------------------------------ ; ელ. ფოსტა: --------------------------------;
მოსარგებლის საბანკო რეკვიზიტები: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
ტექნიკურ ინფორმაციაზე უფლებამოსილი პირი: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
მობ. ტელ: ------------------------------------ ; ელ. ფოსტა: --------------------------------;
სამოდიფიკაციო ობიექტის დასახელება: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;
სამოდიფიკაციო ობიექტის ადგილმდებარეობის GPS კოორდინატები: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
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II.

მოდიფიკაციის არსი:
გადამცემ ქსელთან მიერთების სიმძლავრის გაზრდა;
ქსელის ელემენტის ცვლილება;

ე

გადამცემ ქსელთან მიერთების წერტილის შეცვლა;

ე

სარეზერვო კვების მოთხოვნა;

ე

ქსელის კონფიგურაციის ცვლილება;

ე

ქვესადგურის სქემის ცვლილება;

ტექნიკური
შესახებ:

III.



ინფორმაცია არსებული (სამოდიფიკაციო) ობიექტის/ელემენტის

მიერთების წერტილი (ქვესადგური, ნომინალური ძაბვა): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;



მაქსიმალური აქტიური დატვირთვა/დადგმული სიმძლავრე (მგვტ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;



სიმძლავრის კოეფიციენტის მნიშვნელობა (cosφ) --------------------------------------------;



სამოდიფიკაციო ელემენტ(ებ)ის ზოგადი აღწერა და მახასიათებელი ნომინალური
პარამეტრები

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ივსება

ქსელის

ელემენტის

მოდიფიკაციის შემთხვევაში);

ტექნიკური ინფორმაცია მოთხოვნილი მოდიფიკაციის შესახებ:

IV.



მოთხოვნილი სრული (არსებულის გათვალისწინებით) აქტიური სიმძლავრე (მგვტ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------;



სიმძლავრის კოეფიციენტის მნიშვნელობა (cosφ) ---------------------------------------;



სარეზერვო

კვებისთვის

ან

მიერთების

წერტილის

ცვლილების

მიზნით

მოთხოვნილი მიერთების სავარაუდო წერტილი (ქვესადგური, ნომინალური ძაბვა):
------------------------------------------------;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ივსება მოსარგებლის მიერ კონკრეტული მიერთების წერტილის მოთხოვნის შემთხვევაში)
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ახალი ელემენტ(ებ)ის მახასიათებელი ნომინალური პარამეტრები --------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ივსება იმ შემთხვევაში თუ მოსარგებლეს წინასწარ აქვს შერჩეული ქსელის ახალი ელემენტი);
ს
ს
ს
ს

ჩამნაცვლებელი ან/და დასამატებელი ელემენტ(ებ)ის დასახელება:
ს
ს
ს
ს
ს
ს
ს
ს
ს



სინქრონული მანქანა;
რკალური ღუმელი:

ასინქრონული მანქანა;
სადნობი ღუმელი;

ტირისტორულ (ელექტრონულ) გარდამსახებზე მიერთებული დატვირთვა;
კონვერტორით დაკავშირებული გენერატორი;
სხვა -------------------------------------------------------;



ობიექტის მიერთების მოდიფიკაციის უზრუნველყოფის სავარაუდო თარიღი: ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

V.

მოდიფიკაციის დეტალური აღწერა და სხვა დამატებითი ინფორმაცია:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ივსება საჭიროების შემთხვევაში);
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VI.

თანდართული დოკუმენტაცია
მოსარგებლის

ობიექტის

მოსალოდნელი

დღე-ღამური

(საათობრივი)

ან/და

სახასიათო დატვირთვის გრაფიკი სიმძლავრის გაზრდის შემთხვევაში;
ელექტრული

ცალხაზოვანი

სქემა

მოწყობილობა/დანადგარების

ელექტრული

პარამეტრების მითითებით;
მიწის

ან/და

ობიექტის

გათვალისწინებული

ფლობის

დოკუმენტი

იმ

დამადასტურებელი
შემთხვევაში,

თუ

კანონმდებლობით
განმცხადებელი

არ

წარმოადგენს მესაკუთრეს;
მიერთების

მოდიფიკაციის

პირველი

ეტაპის

საფასურის

გადახდის

დამადასტურებელი ქვითარი.

VII. განაცხადის პირობები

ამ განაცხადის ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ გადაცემის ლიცენზიატისგან (ან
ლიცენზიატის მხრიდან)

მოდიფიკაციის შეთავაზების მიღების შემთხვევაში,

შევასრულებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული „ქსელის წესებით“ განსაზღვრულ
ვალდებულებებს.

მოსარგებლის ხელმოწერა -------------------------------

/--------------------------------------------/

(სახელი, გვარი)
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