
Голові правління АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 

Вадиму БАТІЮ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

мешкає за адресою:  ______________________________ 

________________________________________________ 

(населений пункт, вулиця, № будинку/квартири) 

________________________________________________ 

конт. телефон ____________________________________ 

особистий рахунок __________ (для існуючих споживачів) 

 

ЗАЯВА 

на приєднання до газових мереж 

(нова газифікація, реконструкція/технічне переоснащення) 
(потрібне підкреслити) 

 

 Прошу видати технічні умови для здійснення приєднання, реконструкція/технічне переоснащення газових мереж 

проєктованого/існуючого (потрібне підкреслити) об’єкта за адресою:______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(населений пункт, вулиця, № будинку/квартири) 

 

Додаткова інформація при реконструкції/технічному переоснащенні: 

□ заміна газових приладів; 

□ автономне опалення; 

□ перенос газових приладів; 

□ додаткове встановлення __________________________________________________________ ; 

□ демонтаж газових приладів _______________________________________________________ ; 

□ встановлення вузла обліку газу; 

□ заміна вузла обліку газу; 

□ реконструкція/технічне переоснащення газопроводу; 

□ інше (розшифрувати) ____________________________________________________________ . 
 

До заяви, відповідно до законодавства, додано ____ документів на ____ аркушах: 

− опитувальний лист; 

− копії документів, якими визначено право власності чи користування Замовника на об'єкт (приміщення) та/або копія 

документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної 

ділянки - ситуаційний план), в одному примірнику _____ аркушів; 

− копії документів Замовника, які посвідчують фізичну особу або копії документів Замовника на право укладання 

договорів, а саме документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та її 

представника (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), та копію документу про взяття на облік в органах 

державної податкової служби, в одному примірнику _____ аркушів; 

− копія належним чином оформленої довіреності на представника Замовника, уповноваженого представляти інтереси 

Замовника під час процедури приєднання (за потреби) в одному примірнику _____ аркушів; 

− рішення постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води згідно з Порядком відключення 

споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженим наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 року № 169, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2013 року за № 982/33953, щодо відключення будівлі, у 

тому числі житлового будинку, квартири/нежитлового приміщення, від системи централізованого опалення та/або 

гарячого водопостачання (для замовника, який має намір влаштувати в будівлі, квартирі та/або нежитловому 

приміщенні багатоквартирного будинку, який введений в експлуатацію, систему індивідуального чи автономного 

теплопостачання). 

 

Мене повідомлено, що в разі зміни даних вказаних в заяві або опитувальному листі, які можуть вплинути на 

надання послуги по приєднанню до газової мережі або реконструкції/технічному переоснащенні, Я зобов’язуюсь 

повідомити, уточнити, узгодити додаткові відомості щодо об’єкту газифікації в письмовому вигляді. 

 

Спосіб надання замовником Оператору ГРМ документів: 

□ нарочно 

□ поштою 

□ на електронну адресу 

 

Дата:___.___.202___ р      Замовник ________________ 

(заповнення) (підпис) 

 


