
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ   

Додаток до заяви на приєднання до газових мереж 

 

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ: 

Замовник:_________________________________________________________________ 

Юридична адреса:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________ 

 

     Об’єкт газозабезпечення_____________________________________________________ 

Місце розташування об’єкту газозабезпечення (адреса)___________________________ 

__________________________________________________________________________    

2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ ОБ'ЄКТУ : 

тип будівлі, споруди_________________________________________________________ 

(житловий будинок індивідуальний, багатоквартирний, дитячий заклад, учбовий, 

культурно-видовищний, лікарня, санаторій, підприємство торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування населення,  адміністративне, виробниче, 

котельня, газопровід, сільськогосподарське,  інше) 

 Максимальна загальна потужність (потреба) в природному 

газі ___________________нм³/годину. 

в тому числі: - існуюче споживання _______________ нм³/год. 

                        - додаткове проектне споживання _______________ нм³/год. 

                        - нове проектне споживання __________________ нм³/год. 

 

 Існуючі газові прилади, їх потужність________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Вузол обліку газу існуючий – тип, типорозмір________________________________ 

 Вузол обліку, що проектується – тип, типорозмір _____________________________ 

 Дані про підключення третіх осіб___________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

 

 Межа балансової належності – надати копію Акту розмежування при існуючому 

газопостачанні об’єкту_______________________________________________________ 
 

 Тип газового обладнання, яке планується встановити, його потужність 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________кВт 

    Тиск газу, на якому працює газове обладнання:  

      -  існуюче_____________(МПа, мм.вод.ст., інше.) 

      - те,що планується встановити___________ (МПа, мм.вод.ст., інше). 

 Загальна опалювальна площа приміщень_____________________________кв.м 

 Найменування та адреса проектної організації:________________________________ 

 Найменування та адреса монтажної організації:_______________________________  

 Запланований період будівництва ___________________________________________ 

 Вид приєднання__________________________________________________________ 
 



3. До заяви на укладання договору на приєднання до газових мереж замовником 

додаються копії наступних документів: 

 документу, що засвідчує право власності чи користування об’єктом  (будинком, 

приміщенням, спорудами)  (свідоцтво на право власності,  договір оренди , інше) 

або документу, що підтверджує право власності чи користування на земельну 

ділянку з графічним планом земельної ділянки - викопіювання з топографо-

геодезичного або ситуаційного плану. Документи щодо оформлення земельної 

ділянки мають враховувати вимоги норм чинного законодавства щодо правового 

режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів та 

газорозподільних мереж  

_______________________________________________________________________ 
o (дата, номер, ким видано і зареєстровано) 

_______________________________________________________________________ 

 технічний паспорт або проект на будівлю (споруду) 

 дозвіл співвласника діючого газопроводу на підключення (якщо газопровід  

знаходиться на балансі і обслуговуванні ВАТ «Кіровоградгаз» і є сумісною 

власністю ВАТ «Кіровоградгаз» і інших співвласників) 

 в разі, якщо газопровід буде проходити по території, що належить іншому власнику 

земельної ділянки (по стіні будинку, споруди) надається його згода на проведення 

зазначеного будівництва та укладання договору сервітуту між власником земельної 

ділянки і ВАТ “Кіровоградгаз” на дану земельну ділянку. 

 паспорти на газоспоживаюче обладнання при заявленій потужності газового 

обладнання 50 кВт і більше 

 Рішення місцевих органів самоврядування чи РДА про виділення земельної ділянки 

для будівництва газопроводів по землях територіальної громади, чи землях спільної 

власності відповідних територіальних громад 

Додатки: 1.__________________________________________________________ 

                 2.__________________________________________________________ 

                            3.__________________________________________________________ 

                            4.__________________________________________________________ 

                            5.__________________________________________________________ 

                            6.__________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 Проектна організація:  Замовник: 

___назва_______________ 

Ліцензія  проектної організіції_ 

або сертифікат проектанта 

__________________________________ 

__Керівник_______________( ____підпис_) 

__назва_____________________________ 

_Керівник________________(_____підпис) 

     Організації (юридичної особи) 

або фізична особа 

 

Печатка проектної організації,                                   Печатка юридичної особи - замовника (при 

проектанта                                                                    наявності)  


