
Додаток № 2 
до Публічного Договору на технічне обслуговування системи газопостачання 

приватного житлового будинку/квартири  

 

ЗАЯВА - ПРИЄДНАННЯ 

до умов публічного Договору на технічне обслуговування системи газопостачання приватного житлового 

будинку/квартири 

 

Цією заявою-приєднання відповідно до статей 6, 628, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, 

розділу III глави 5 пункту 3 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015р. № 1379/27824 та Правил безпеки систем 

газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 

15.05.2015, умов Договору на технічне обслуговування системи газопостачання приватного житлового 

будинку/квартири (далі - Договір), розміщеного на сайті Виконавця  ВАТ «Кіровоградгаз»: http://www.kirgas.com/, 

приєднуюся з такими нижченаведеними персоніфікованими даними. 

Персоніфіковані дані Замовника за Договором: 

Замовника:________________________________________________________________________________ 

  (прізвище, ім’я, по батькові)  

Реквізити Замовника: _______________________________________________________________________ 

(серія, номер паспорту, орган, що видав паспорт та дата видачі) 

_________________________________________________________________________________________ 

ІПН______________________________________________________________________________________ 

Адреса:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Перелік газових приладів: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Характеристика газопроводів:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Засоби зв'язку:_____________________________________________________________________________ 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові або найменування суб’єкта господарювання) 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, далі за текстом -  

«Закон», надаю ВАТ «Кіровоградгаз», згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), паспортні дані (серія та 

номер паспорта, ким та коли видано паспорт, дата народження, місце народження),  адреса реєстрації, поштова 

адреса об’єкта газовикористання, фактична адреса проживання, телефон, електрона адреса. 

 Обробка включає в себе збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, оновлення, використання і  

розповсюдження, видалення, знищення персональних даних, які обробляються Товариством з метою  

забезпечення реалізації господарських відносин, укладення та використання правочинів, для здійснення заходів,  

що передують укладенню право чинів, розрахунків за надані послуги (виконані роботи, переданий товар), 

податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку виконання вимог чинного законодавства, тощо 

та з метою ведення бази персональних даних  «1С: Бухгалтерія» «Контрагенти», «Газоліна», «Газифікація». 

 Підписанням цієї згоди засвідчую, що персональні дані, які були надані мною, є достовірними і точними 

та означає   мою згоду з викладеним вище і є підтвердженням того, що я повідомлений про володільця 

персональних даних,  склад та зміст зібраних персональних даних, мої права, визначені Законом України "Про 

захист персональних  даних" від 01.06.2010 р. № 2297-УІ, мету збору персональних даних та осіб, яким 

передаються мої персональні   дані. 

 Я також надаю згоду Товариству на передачу моїх персональних даних третім особам відповідно до 

вищевказаної  мети їх обробки та на передачу моїх персональних даних постачальнику природного газу до 

Реєстру споживачів якого мене буде включено, без обов’язку кожного разу повідомляти мене про такі дії, якщо 

інше не буде передбачено  законом. 

Увага! Погодившись з цією заявою-приєднання (акцептувавши її), Замовник засвідчує вільне волевиявлення 

щодо приєднання до умов публічного Договору на технічне обслуговування системи газопостачання приватного 

житлового будинку/квартири в повному обсязі. З моменту акцептування цієї заяви-приєднаня Замовник та 

Виконавець набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання 

(неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.  

Примітка. У разі зміни кількості зареєстрованих осіб та кількості газових приладів за  вказаною адресою, такі 

заходи здійснюються в установленому порядку за погодженням з Виконавцем. 

 

Відмітка про підписання Замовником цієї заяви-приєднання до умов публічної пропозиції: 

 

____________        ___________________                             ___________________________ 

(дата)    (особистий підпис)                                  (П.І.Б. Замовника) 

 

 

Я_________________________________________, Повідомлення про включення персональних даних до бази 

даних ВАТ «Кіровоградгаз» та роз’яснення прав суб’єкту персональних даних отримав. 

__________________   ______________________________ 

(дата) (підпис) 

http://www.kirgas.com/


 

Повідомлення 

про включення персональних даних до бази персональних даних                               

ВАТ «Кіровоградгаз» 

та роз’яснення прав суб’єкту персональних даних 

 

Шановний (а) ___________________________________________ 

 

  повідомляємо, що надані Вами персональні дані включені до бази персональних даних 

«1С: Бухгалтерія», «Контрагенти», «Газоліна», «Газифікація», ВАТ «Кіровоградгаз» з 

метою ведення обліку розподіл енергооб’єму природного газу відповідно до Ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затвердженої  

Постановою НКРЕКП від 29.06.2017 р. за № 849 та виконання законів України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»  та відповідно до ст.8 Закону 

України  "Про захист персональних даних" Ви маєте право: 

 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету 

їх обробки, місцезнаходження  або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних або дати відповідне  доручення щодо отримання цієї 

інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

 3) на доступ до своїх персональних даних; 

 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених  законом, відповідь про те, чи обробляються його 

персональні дані, а також отримувати зміст персональних даних; 

 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 

запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

  6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних будь-яким володільцем та  розпорядником персональних даних, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними; 

  7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 

втрати, знищення, пошкодження у  зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи 

несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання  відомостей, що є 

недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

 8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 

або до  суду; 

  9) застосовувати  засоби  правового  захисту  в  разі  порушення  законодавства  

про  захист персональних даних; 

  10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; 

  11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

  12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

  13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

 
 

____________        ___________________                             ___________________________ 

(дата)    (особистий підпис)                                  (П.І.Б. Замовника) 

 

 


