Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų
daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos
šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo
3 priedas

(Duomenų formos pavyzdys)

DETALUS KEIČIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ KIEKIS IR REIKALINGAS ELEKTROS ENERGIJOS (AR GAMTINIŲ DUJŲ) GALIOS POREIKIS
VšĮ " xx būstas"
1xxxxxxxxx

1.

Daugiabučio namo atstovas (bendrijos ar administratoriaus pavadinimas arba įgalioto asmens vardas pavardė)

2.

Bendrijos ar administratoriaus įmonės kodas arba įgalioto asmens kodas

3.

Daugiabučio namo adresas (savivaldybė, miestas/miestelis, gatvė, numeris)

4.

Daugiabučio namo aukštų skaičius

Ventos g. 14, Venta
3

5.

Daugiabučio namo laiptinių skaičius

1

6.

Daugiabučio namo butų skaičius

7.

Daugiabučio namo tipas (nurodyti: individualūs butai arba bendrabutis)

24
individualūs butai

8.

Daugiabučio namo pasirinkta energijos rūšis, keičiant SND dujų balionus
(nurodyti elektros energija ar gamtinės dujos (jei yra dujų įvadai iki namo))

elektra

Duomenys turi būti pateikti apie kiekvieną daugiabutyje esantį butą. Dėl papildomos informacijos - objekto numerio ir jam suteiktos elektros energijos leistinosios naudoti galios - galite kreiptis el.paštu: SNDbalionai@eso.lt.

Nr.

Elektros
Elektros energijos
energijos objekto
kliento kodas
numeris

Kliento Vardas,
Pavardė

Kliento el. paštas

Objekto
pavadinimas
/paskirtis
(gyvenamasis
butas ar ūkinė
veikla)

Kliento telefono
nr.

Savivaldybė

Gatvės pavadinimas

Namo nr.

Laiptinė

Reikalinga bendro
Buto nr.
Papildomai
naudojimo
Esama elektros
arba aukštas
suteikiama
(laiptinėse) elektros
energijos
Suminė elektros
(bendrabučio tipo
elektros
tinklo ar gamtinių
didžiausia
energijos galia po
daugiabučiame,
energijos galia
dujų sistemos
leistinoji
rekonstrukcijos,
kuriame yra
(ne daugiau iki 5
rekonstrukcija
naudoti galia,
kW
bendra virtuvė)
kW suminės
(TAIP/NE)
kW
galios), kW

Pildoma, jei yra SND dujų balionas
SND dujų
balionas
YRA/NĖRA

Užpildymo pvz.,
12345678
pateikiant formą, išrinti

876xxxx

Vardas Vardaitis

vardas.vardaitis@eso.lt

+37066666666

Gyvenamasis
butas

Vilniaus raj.

Nemenčinė

Amatų

6

1 laiptinė

TAIP

1

4

1

5

YRA

Užpildymo pvz.,
12345678
pateikiant formą, išrinti

8765xxx

Vardas Vardaitis

vardas.vardaitis@eso.lt

+37066666666

Gyvenamasis
butas

Vilniaus raj.

Nemenčinė

Amatų

6

2 laiptinė

NE

2 aukštas

7

0

7

NĖRA

1
2
3

Informaciją pateikė:
Daugiabučio namo atstovas (vardas, pavardė)
Atstovo pareigos
Daugiabučio namo atstovo kontaktinis telefono numeris
Daugiabučio namo atstovo kontaktinis el. paštas

#

Pildoma, jei gyventojai pasirinko elektrą

Gyvenamosios
vietovės
pavadinimas
(miestas, kaimas)

Marked as Public.

VšĮ " xx būstas"
administratorius
8 xxx x xxx
bustas@akmene.lt

Reikalinga
SND balionų
skaičius bendroje buto elektros
instaliacijos ar
virtuvėje
bendrabučio tipo gamtinių dujų
sistemos
daugiabučiuose
rekonstrukcija
(TAIP/NE)
-

TAIP

Reikalinga
viryklė
(elektrinė/
dujinė/
nereikalinga)
Elektrinė

Buto
savininkas
vykdo ūkinę
veiklą
(TAIP/NE)
NE

