
Голові правління АТ “Херсонгаз” Зангієву А.Г.

Замовника

(П.І.Б. місце реєстрації фізичної особи; 

найменування юридичної особи, юридична адреса, код ЄДРПОУ) 

(контактний телефон, e-mail) 

Представник Замовника 

(П.І.Б.  представника замовника) 

який діє на підставі довіреності №_____ від _______________р.

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

Прошу надати послугу з приєднання об’єкту _____________________________________________,
(найменування)

розташованого за адресою:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  до  газорозподільної
системи АТ “Херсонгаз”.

Документи щодо розгляду цієї заяви прошу передати мені в наступний спосіб:
   наручно  за  місцем подання  заяви (про готовність  прошу повідомити за  зазначеним у  заяві

контактним телефоном)
     рекомендованим листом
     інше _________________________________________________________________.

_____._______________.202___р.
(підпис Замовника/ представника Замовника) (ініціали та прізвище Замовника / представника Замовника)

М.П.
(дата та номер довіреності представника Замовника)

У відповідності до вимог глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної  комісії,  що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами та доповненнями, станом на 17.11.2021 року), одночасно із
заявою про приєднання Замовник надає АТ “Херсонгаз” перелік таких документів:
1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ;
2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право
власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план
земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати АТ “Херсонгаз” ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки
замовника із  визначенням її  меж. У документах щодо оформленої  земельної  ділянки мають бути враховані  вимоги норм чинного законодавства щодо
правового режиму земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж;
3) копії документів замовника:
які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);
про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;
4)  копію  належним  чином  оформленої  довіреності  на  представника  замовника,  уповноваженого  представляти  інтереси  замовника  під  час  процедури
приєднання (за потреби);
5) рішення постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від системи (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  26.07.  2019 № 169,  щодо відключення
будівлі,  у  тому  числі  житлового  будинку,  квартири/нежитлового  приміщення,  від  централізованого  опалення  та/або  гарячого  водопостачання  (для
замовника, який має намір влаштувати в будівлі,  квартирі,  та/або нежитловому приміщені багатоквартирного будинку,  який введений в експлуатацію,
систему індивідуального чи автономного теплопостачання).

При забезпеченні будівництва газової мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання (земельної ділянки об’єкту) силами АТ “Херсонгаз”,
ця  мережа  набуває  статусу  газової  мережі  зовнішнього  газопостачання.  Право  власності  на  газову  мережу зовнішнього  газопостачання,  набувається
АТ “Херсонгаз” відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України. Подальшу експлуатацію такої мережі забезпечуватиме АТ “Херсонгаз”.
При забезпечені будівництва газової мережі від місця забезпечення потужності до місці приєднання (земельної ділянки об’єкту) силами інших суб’єктів
господарювання, ця мережа набуде статусу газової мережі внутрішнього газопостачання. Таким чином, належну експлуатацію цієї мережі забезпечуватиме
власник (споживач природного газу), шляхом укладання договору із суб’єктом господарювання, який має відповідне право на виконання таких робіт.


