
ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до газорозподільної системи

№______                                                                               Дата видачі "___" ____________ 20__ року

Замовник приєднання: ________________________________________________________________
                                                         (повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)
Тип приєднання:  стандартний / нестандартний
                                                 (непотрібне закреслити)
Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: Оператор ГРМ / Замовник
                                                                                                             (непотрібне закреслити)

І. Характеристика об’єкта (земельної ділянки) Замовника
1. Назва: ____________________________________________________________________________.
2. Місце розташування:_______________________________________________________________.
3. Функціональне призначення: ________________________________________________________.

ІІ. Розрахункові параметри приєднання
1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:____________________.
(місце  в  існуючій  ГРМ,  від  якого  забезпечується  потужність  та  розвиток  мереж  
для потреб Замовника)
2. Точка приєднання об’єкта Замовника встановлюється на: ________________________________.
3. Технічна (пропускна) потужність, замовлена в точці приєднання: ___________ м. куб на годину.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: __________ МПа.
5. Проектний тиск газу в точці приєднання становить: _____________________ МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку):_______________________.
7.*  Загальна  технічна  (пропускна)  потужність  в  місці  її  забезпечення,  що  має  бути  створена:
_________________________________________________ м. куб на годину.
* Заповнюється за необхідності створення резерву потужності для інших замовників.

ІІІ. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання
1.  При  проектуванні  газових  мереж  зовнішнього  газопостачання  (від  місця  забезпечення
потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно
врахувати таке:______________________________________________________________________.
2. Вимоги до оформлення проекту:______________________________________________________.
3. Вимоги до кошторисної частини проекту:______________________________________________.

ІV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання
1.  При  проектуванні  газових  мереж  внутрішнього  газопостачання  (від  точки  приєднання  до
газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно врахувати
таке:_______________________________________________________________________________.
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
____________________________________________________________________________________.
                          (зазначаються їх технічні характеристики, рекомендований типорозмір тощо)
3.  Проект  внутрішнього  газопостачання,  який  передбачає  підключення  третіх  осіб  до  газових
мереж внутрішнього газопостачання Замовника, до початку їх будівництва необхідно погодити з
____________________________________________________________________________________.

(зазначаються підрозділ Оператора ГРМ та його місцезнаходження)

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу
1. Проектування комерційного вузла (вузлів) обліку природного газу та його складових має бути
здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.
2. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно врахувати таке:_____________________.
                       (зазначаються його технічні характеристики, рекомендований типорозмір, місце встановлення тощо)
3. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечуються Оператором ГРМ
за рахунок плати за приєднання Замовника.
4. Проекти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розроблені з



урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.
5. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:____________________________________.
6.  Додатком  до  Технічних  умов  є  ситуаційний  план  (ескізне  креслення)  розміщення  ділянки
газопроводу,  на  якому  встановлюється  точка  приєднання  та  визначається  прогнозована  точка
вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склав:______________________________________________________________.
                                                                    (посада та прізвище, ім'я, по батькові працівника Оператора ГРМ)

Телефон для консультацій: _________________________________________________.

 Оператор ГРМ: Замовник:

АТ “Херсонгаз”
73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
р/р 26002414885 в АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” у м. Києві, МФО 380805,
ЄДРПОУ 03355353, ІПН 033553521036, 
Телефон: (0552) 32-76-21
Факс: (0552) 35-47-90
E-mail: Secretary@gaz.kherson.ua

 

М. П.
___________________ (________________)
       (посада, підпис)                      (П.І.Б.)
____________ 201__ року

М. П.
___________________ (________________)
       (посада, підпис)                          (П.І.Б.)
____________ 201__ року
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