Гомельскія
электрычныя сеткі

раённыя

Рэжым працы і графік прыёму
Адміністрацыйныя працэдуры
Узоры заяў
Арганізацыі, якія маюць ліцэнзіі на праектаванне, мантаж і
выпрабаванне
ПАВАЖАНЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ!
Калі вы будуеце дом і хочаце падключыць яго да электрычнай
сеткі РУП “Гомельэнерга”, неабходна заява і пашпарт (іншы
дакумент які сведчыць асобу). Аформіць заяву вы можаце
звярнуўшыся непасрэдна ў структурнае падраздзяленне РУП
“Гомельэнерга” па адрасе: г. Гомель, вул. (Прыпынак ЗИП) СРЦ
філіяла «Энергазбыт».
Варыянт № 1 (пад ключ)
У адпаведнасці з адміністрацыйнай працэдурай 10.5 (комплексная
паслуга), падключэнне электраўстановак аднакватэрных жылых
дамоў і іншых капітальных будынкаў грамадзян да электрычных
сетак ажыццяўляецца кваліфікаваным персаналам філіялаў
“электрычныя сеткі” РУП “Гомельэнерга”, якія маюць велізарны
досвед працы і неабходныя допускі для правядзення
электрамантажных работ. Пры ажыццяўленні комплекснай паслугі
мы прапануем шчыткі ўліку электраэнергіі выносныя (ШЧУЭВ)
ўласнай вытворчасці, якія адпавядаюць патрабаванням Тэхнічнага
рэгламенту Мытнага саюза ТР МС 004/2011 “аб бяспецы
нізкавольтнага абсталявання” (далей – ТР МС). Таксама, на Ваш
выбар, ЩУЭВ ў зборы іншага вытворцы, які мае сертыфікат
адпаведнасці ТР МС, можа быць набыты вамі самастойна і
перададзены энергазабеспячальным арганізацыі для наступнага

мантажу.
Перавагі падлучэння вашых электраўстановак па варыянце №1:
1. Дастаткова вашай заявы, астатняе выканаюць спецыялісты РУП
“Гомельэнерга” – “пад ключ”.
2. Гарантавана Высокая якасць работ на ўсіх этапах выканання
“комплекснай паслугі”.
3. Максімальна сціснутыя тэрміны поўнага заканчэння работ.
4. Прадастаўленне растэрміноўкі аплаты за выкананне работ
тэрмінам да 6 месяцаў.
5. Распрацоўка ПСД у строгай адпаведнасці з дзеючымі
патрабаваннямі актуальных тэхнічных нарматыўных прававых актаў
(ТНПА).
6. Аптымальны выбар (без лішніх элементаў) і зборка ўводнаразмеркавальнага прылады ЩУЭВ па схеме ў адпаведнасці з
распрацаванай ПСД.
7. Правядзенне ўсіх неабходных электрафізічных вымярэнняў, з
афармленнем пратаколаў, акрэдытаванай спецыялізаванай
лабараторыяй.
8. Гарантаваны допуск у эксплуатацыю пасля мантажу вашай
Электраўстаноўкі органамі госэнергонадзора.
9. Пераафармленне дагавора электразабеспячэння будпляцоўкі на
дагавор электразабеспячэння жылога дома без спагнання платы за
агляд
электраўстановак
пабудаванага
дома
органамі
госэнергонадзора.
У канчатковым выніку Вы эканоміце час і грашовыя сродкі,
выдаткаваныя на пошук арганізацый або прыватных асоб, часцяком
з сумнеўнай рэпутацыяй, якія не маюць атэстата адпаведнасці
(сертыфіката) на ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з
падключэннем да электразабеспячэння.
Варыянт № 2
Падключэнне электраўстановак аднакватэрных жылых дамоў і іншых
капітальных будынкаў грамадзян да электрычных сетак
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з адміністрацыйнай працэдурай
10.6, у выпадку аказання паслуг па праектаванні і мантажы

электраўстановак, электрафізічным вымярэнням арганізацыямі,
якія не ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб’яднання
электраэнергетыкі “Белэнерга”. Для падлучэння вашых
электраўстановак да электрычных сетак энергасістэмы па
дадзеным варыянту неабходна заяву, пашпарт (іншы дакумент які
сведчыць асобу), копіі праектнай дакументацыі і пратаколаў
электрафізічных вымярэнняў. Аформіць заяву вы можаце
звярнуўшыся непасрэдна ў структурнае падраздзяленне РУП
“Гомельэнерга” па адрасе: г. Гомель, вул. (Прыпынак ЗИП) СРЦ
філіяла «Энергазбыт». Памер платы, якая спаганяецца пры
ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, разлічваецца і
выстаўляецца згодна з калькуляцыі. Максімальны тэрмін
ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры-5 рабочых дзён з дня
падачы заявы.

