
Оператору ГРМ: АТ «Донецькоблгаз» 

 

_________________________________________________ 
                                                                                  (назва УГГ/відділення) 

 

Споживач (власник об’єкту): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(П.І.Б. та ідентифікаційний номер або серія та  

номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного 

номера)) 

 

Заявка на відновлення газопостачання 
 

Прошу Вас здійснити відновлення газопостачання за наступними персоніфікованими 

даними: 

Персоніфіковані дані Споживача: 

 

1 П І Б (обов’язково)   

2 
Контактний мобільний телефон 

(обов’язково) 
 

3 Особовий рахунок (обов’язково)  

4 

Назва та опис об'єкта (приватний 

або державний сектор, 

обов’язково) 

 

5 Адреса об’єкта (обов’язково)  

6 
Кількість зареєстрованих осіб 

(обов’язково)  
 

7 
Останні показники лічильника 

(обов’язково) 
 

 

Примітка. 

У разі заміни лічильника чи газових приладів (пристроїв), зміни кількості зареєстрованих осіб та/або опалювальної площі 

такі заходи здійснюються в установленому порядку за погодженням з Оператором ГРМ. 

Дану заявку заповнюють власник житлового приміщення або за наявності іншого співвласника об’єкта 

Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на 

підписання даної заявки потрібно мати нотаріально завірену довіреність на здійснення дій від імені власника по 

відновленню газопостачання. 

При здійсненні відновлення газопостачання власник або уповноважена особа повинні мати документ, який 

підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, дарування, ордер на жиле приміщення тощо) або нотаріально 

завірену довіреність на здійснення дій по відновленню газопостачання, або довідку завірену місцевими органами 

самоврядування про місце реєстрації за адресом об’єкта. 

Підтверджую, що з умовами Типового договору розподілу природного газу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі - Договір), на 

офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-15#Text ознайомився.  

Оплату за послуги розподілу природного газу гарантую. 

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заявки: 

 

__________________       _________________________         ______________________________ 
                 (дата)                                          (особистий підпис)                                      (П.І.Б. Споживача власника об’єкту 

                                                                                                                                                             або уповноважена особа) 

№ доручення________________________ 

від_________________________________ 

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку персональних 

даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на 

отримання цих даних відповідно до чинного законодавства, у тому числі щодо кількісних та/або 

вартісних обсягів наданих за Договором послуг. 


