Голові правління АТ “Херсонгаз” Зангієву А.Г.
Замовника_____________________________________
( прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
__________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
__________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ )

Контактний телефон:___________________________

ЗАЯВА
Прошу Вас надати дозвіл на приєднання об'єкту _________________________________
________________________________________________________________________________
( житлового будинку / квартири / земельної ділянки / промислового (комунально-побутового) об'єкту)

розташованого за адресою: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
до газорозподільної системи.
Виконавцем проекту газових мереж від місця забезпечення потужності до місця
приєднання (точки вимірювання) визначаю ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Виконавцем будівельно-монтажних робіт з прокладання газових мереж від місця
забезпечення

потужності

до

місця

приєднання

(точки

вимірювання)

визначаю

________________________________________________________________________________
До заяви додаються: опитувальний лист; копії документів про право власності чи користування на об’єкт
(приміщення) або земельну ділянку; копія графічного плану земельної ділянки (або ситуаційного плану
(схеми) щодо місцезнаходження ділянки із визначенням її меж); копії документів, які посвідчують фізичну
особу або її представника (для фізичних осіб); копії документів які посвідчують статус юридичної особи чи
фізичної особи-підприємця та її представника (для юридичних осіб, фізичних осіб підприємців); копія
документу про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі; копія оформленої довіреності на
представника замовника (необхідне підкреслити).

Про готовність документів прошу мене повідомити за телефоном, який зазначений у цій заяві
або в інший спосіб______________________________________________________________________.

“____”________________201___р.

___________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

Я ___________________________________________________________________, ознайомлений з тим, що:
( П.І.Б. )

1) при забезпеченні будівництва газових мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання
АТ “Херсонгаз”, ці мережі набудуть статусу газових мереж зовнішнього газопостачання, які входитимуть в зону
балансової належності та експлуатаційної відповідальності АТ “Херсонгаз”. Право власності на них згідно Кодексу ГРМ
набуває АТ “Херсонгаз”;
2) при забезпечені будівництва газових мереж від місця забезпечення потужності силами інших (крім
АТ “Херсонгаз”) суб’єктів господарювання, ці мережі набудуть статусу газових мереж внутрішнього газопостачання, які
входитимуть в зону балансової належності та експлуатаційної відповідальності власника (споживача природного газу).
Належну експлуатацію мережі від місця забезпечення потужності забезпечуватиме власник (споживач природного газу),
шляхом укладання договору із суб’єктом господарювання, який має відповідний дозвіл на виконання таких робіт;
3) комерційний вузол обліку газу (ВОГ) в обох випадках встановлюватиметься АТ “Херсонгаз” в рамках договору на
приєднання, який належатиме АТ “Херсонгаз”. У випадку розміщення ВОГ на території чи приміщені замовника, має
бути укладений договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк експлуатації.

______________________
(підпис)

