
1. Назва компанії, на яку покладено соціальні обов’язки й 
яка постачатиме вам газ за визначеною Кабміном регульо-
ваною (фіксованою ціною), якщо ви приєднаєтесь до 
договору постачання (наприклад, підпишете цю заяву).

2. Відомості для прискорення обробки заяви постачальни-
ком. Зокрема, тут зазначається номер вашого особового 
рахунку.

3. Ваше прізвище, ім’я та по батькові

4. Ваш ідентифікаційний код (ІПН)

5. Ваша адреса (де приєднано газові прилади та спожи-
вається газ)

6. Це ваш код, як споживача. Його призначає ваша газо-
розподільна компанія (Оператор ГРМ), і він не змінюється, 
навіть якщо ви зміните постачальника.

7. Підтвердження вашої згоди. У пункті 2 заяви, якщо в 
одному з варіантів постачальник поставив хрестики (9), це 
означає що розрахунки відбуватимуться за показаннями 
лічильника. Для споживачів без лічильників розрахунки 
здійснюються за затвердженими Кабміном нормами 
споживання. У пункті 3 заяви споживач може обрати 
будь-який варіант. Якщо у вашій заяві вже проставлено ТАК 
у одному з варіантів газовою компанією, ви можете випра-
вити та підписати обраний вами варіант.

8. Потрібно поставити підписи поруч з обраними варіанта-
ми в пунктах 2 і 3, а також у відмітці про підписання заяви 
(поруч з 10). Крім того, якщо ви щось виправляєте у заяві, 
поставити підпис потрібно додатково поруч із кожним 
виправленням. Проте, спершу дізнайтесь у постачальника 
(наприклад, на офіційному сайті), які виправлення щодо 
персональних даних ви можете робити власноруч.

9. Проставляє постачальник.

10. Дата підписання заяви.

11. Заповнюється у разі наявності співвласників або якщо 
споживач немає повноважень для укладання договору. У 
цьому разі вписується Прізвище, ім’я та по батькові спожи-
вача (ліворуч), по центру вписуються прізвища, ім’я та по 
батькові власників (співвласників) які засвідчуються їхніми 
особистими підписами.

12. Відомості про пільги. Якщо у вас є пільга, але у табличці 
її не зазначено – зверніться до постачальника із підтверд-
ними документами для внесення інформації про пільгу до 
особового рахунку.
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Відомості з вашого особового рахунку (заповнює 
постачальник). У разі помилок (наприклад у 
прізвищі), потрібно звернутись до постачальника 
для їхнього виправ-лення, дочекатись внесення 
змін у особовий рахунок та роздрукувати для 
підписання виправ-лену заяву.
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