Заступнику голови правління
з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів
ПАТ «Запоріжгаз»
Козубу І.С
_______________________________________________
ПІБ особи/найменування організації, що отримує послугу

___________________________________________________
поштова адреса реєстрації особи/організації, що отримує послугу

____________________________________
телефон особи/організації, що отримує послугу

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
До заяви № __________ від « ____ » ________ 20 ___ р. про надання послуги з приєднання
об’єкту газифікації
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
назва об’єкту газифікації

За адресою:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Постачання газу передбачається на:
- приготування їжі;
- гаряче водопостачання;
- опалення;
- комунально-побутові - (для юридичних осіб);
- технологічні потреби - (для юридичних осіб);
- інше: ________________________________________________________________________
2. Замовлені газові прилади:
Інше газове обладнання:
ПГ 2
ПГ 3
ПГ 4
ВПГ
Г. кот. Г. конв. -

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

(Вказати назву,проектний тиск газу (МПа), потужність (кВт) для приладу)

(кВт)
(кВт)

3. Витрата газу по об’єкту, що газифікується:

мінімальна ______________(м3/год);
максимальна ______________(м3/год);

4. Примітки ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата заповнювання опитувального листа « ____ » __________ 20 __ р.

___________________________
(підпис Замовника, ПІБ)

____________________________
(підпис посадової особи ПАТ «Запоріжгаз»)

Примітка: заява від юридичних осіб повинна бути оформлена з обов’язковою печаткою юридичної особи.
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ДОДАТОК ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА
До заяви № ___________ від «____» ___________20___ р. про надання послуги з приєднання
об’єкту газифікації.
1. Проектний тиск на об’єкті, що газифікується ______________ (МПа);
2. Точка забезпечення потужності передбачається ____________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Діаметр існуючого газопроводу в місці приєднання _______(мм);
4. Заявлена замовником потужність ______ (м3/год);
5. В якому приміщенні планується встановити обладнання ____________________________
_________________________________________________________________________________;
5. Потужність газопроводу для
перспективних підключень інших споживачів

_________ (м3/год);

6. Загальна газу потужність газопроводу (п.4 + п.5)

_________ (м3/год);

7. Необхідність проведення кільцювання (для розподільних газопроводів)_________________
_________________________________________________________________________________
8. Необхідність будівництва (реконструкції) ГРП, ШРП _________________________________
9. Необхідність монтажу засобів електрохім.захисту ___________________________________
10. Додаткові умови:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11. Тип приєднання:
Стандартне.

«____»___________201___р

Не стандартне.

____________________________
(підпис посадової особи ПАТ «Запоріжгаз»)
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Схема підключення об’єкту газопостачання.
До заяви № ___________ від «____» ___________20___ р. про надання послуги з приєднання
об’єкту газифікації.

За адресою: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Схему виконав:

_________________________
(підпис посадової особи ПАТ«Запоріжгаз»)

