
 
 

 

Заява про приєднання до ГРМ/ 

Реконструкцію ГМ 

 

№________________ від ___.___.20___ р.  

Ос.рах №_______________ 

EIC-код ________________ 

 
 
 
 

Оператор ГРМ: ДП «Кременецьке УПРГ» 
 (назва Оператора ГРМ) 

Замовник: __________________________________________ 
 (Назва організації / ПІБ Замовника) 

 __________________________________________ 
 (ЄДРПОУ/ ІПН/ Номер паспорта Замовника) 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 (Адреса реєстрації Замовника) 

 __________________________________________ 
  (Контактні номери телефонів, e-mail  Замовника) 

  

Прошу за вказаною мною адресою Об’єкту надати послугу з *: 

☐      Приєднання Об‘єкту газифікації до ГРМ 

☐      Реконструкції системи газопостачання без збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання 

  *Необхідно обрати лише один з варіантів. 

 

 

 

 

 

  

1. Опис об‘єкту замовника: 

  
Назва та опис об‘єкта:   ____________________________________________________________________________________________ 

Адреса об’єкту: ____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Додаткова інформація 

Бажана дата та час проведення обстеження на Об’єкті:   ____.____.20____р.,    з ___:___ до ___:___. 

3. Додатки до заяви: 

 

☐ Заповнений опитувальний лист; 

☐ 

__

_ 

копія документу, який засвідчує право власності (користування) на земельну ділянку; 

☐ 
копія документу про власність (користування)  на об’єкт (приміщення), ( в тому числі копія технічного паспорту на будинок або 

будівельний проект будинку); 

☐ 

__ 
дозвіл власника газової мережі на підключення об’єкту системи газопостачання замовника (у разі необхідності) 

☐ 

__ 

план-схема розташування об’єкту або викопіювання з генплану (М 1:500; 1:2000; 1:10000) з інформацією достатньою для визначення 

місця розміщення об’єкту; 

  

 

 

Для фізичних осіб: 

 
☐ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію паспорта (1- ша, 2-га сторінка та адреса прописки) 

 

 

Для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 

 

☐ 
копію свідоцтва про державну реєстрацію або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, копію 

свідоцтва платника ПДВ (якщо юридична особа чи фізична особа - підприємець є платником ПДВ). 

 
**У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо  правового режиму земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж. 

 
Документи щодо розгляду цієї заяви (технічні умови, договір, рахунок) прошу передати мені в наступний спосіб: 

☐ наручно за місцем подання 

заяви  

 

☐ рекомендованим листом   

            ☐ інше  

   

4. Відмітка про підписання заяви: 
 

Своїм підписом Замовник підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та 
можливу їх передачу третім особам, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин. 

 

 «_____»______________ 20____ р  _____________________________________  
_____________________________________
_____________________________________ 

(дата)  (особистий підпис Замовника/ Представника Замовника)  (П.І.Б. Замовник/Представника Замовника) 

  Довіреність представника:  _____________________________________ 
    (Номер та дата видачі Довіреності представника Замовника) 

 
Заяву прийняв: посада ПІБ__________________ 
Тел:  +38(0___)_______________________ 

  

 


