ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ "СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ"
Послуга "Стандартне приєднання" введена відповідно до Закону "Про внесення
змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів
природних монополій" і повністю регламентується і контролюється Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики иа
комунальних послуг (НКРЕКП).
Послугою "Стандартне приєднання" може скористатися споживач, якщо потужність
його об’єкту газоспоживання не перевищує 16 куб. м газу на годину і відстань від
точки забезпечення* потужності до точки приєднання** не перевищує 10 м у
міській та 25 м у сільській місцевостях по прямій лінії від місця забезпечення
потужності до межі земельної ділянки замовника.
В опитувальному листі розробником проектно-кошторисної документації та
виконавцем будівельно-монтажних робіт визначено Оператора ГРМ.
Для отримання послуги "Стандартне приєднання" замовнику необхідно звернутися
до Центрів обслуговування клієнтів ПАТ «Одесагаз»; із відповідною заявою на
приєднання та надати документи:





заповнити опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором
ГРМ щодо технічних характеристик об’єкта системи газоспоживання;
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 Оператору ГРМ ситуаційник план (схему) щодо
місцезнаходження ділянки замовника із визначенням її меж;
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;



копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника,
уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури
приєднання (за потреби).

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги
норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон
об’єктів газорозподільних мереж.
Отримати консультацію щодо приєднання до газових мереж можна за телефонами
Контакт-центру ПАТ "Одесагаз» 048-705-39-09
Адреси Центрів обслуговування клієнтів в районах можна знайти в розділі
Структура компанії на сайті ПАТ «Одесагаз»;
Якщо об’єкт газоспоживання підпадає під умови для надання послуги "Стандартне
приєднання", та за відсутності зауважень до поданих документів або після їх
усунення, газорозподільне підприємство протягом 10 робочих днів з дня реєстрації
заяви про приєднання надає замовнику дозвіл на приєднання, проекти договору та
технічних умов, та відповідні рахунки щодо їх оплати.
Вартість послуги встановлюється НКРЕКП для конкретної області. Вартість
послуги для Одеської області Ви можете знайти у розділі «Нормативна базаофіційні документи» на офіційному сайті ПАТ «Одесагаз»
Законодавчо встановлено, що після укладення договору на приєднання Оператор
ГРМ забезпечує приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво
газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до
точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу
ГРС та графіка оплати замовником за договором.
Зокрема, Оператор ГРМ забезпечує:
1. оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж
зовнішнього газопостачання;
2. отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під
газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);
3. виконання інженерно-геодезичних вишукувань;
4. розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання;
5. отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів
про початок будівельних робіт;
6. будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих
(реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;
7. встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його
захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу;
8. відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;
9. підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці
забезпечення потужності;
10. підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника
в точці приєднання з урахуванням вимог Кодексу ГРС;
11. пуск газу на об'єкт замовника та укладання договору розподілу природного
газу (технічної угоди) з урахуванням вимог Кодексу ГРС.

За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший
або менший строк виконання зазначених заходів.
Для пуску газу на об’єкт після надання послуги "Стандартне приєднання",
замовнику необхідно:





забезпечити в установленому законом порядку та за власний рахунок
розроблення проекту внутрішнього газопостачання та будівництво і
введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від
точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв;
підписати заяву-приєднання до договору розподілу природного газу;
підписати акт розмежування балансової належності газопроводів та
експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід’ємною частиною
договору розподілу природного газу.

Замовник визначає іншого ніж ПАТ "Одесагаз" виконавця будівельномонтажних робіт (відповідно до даних опитувального листа).
В цьому випадку, точка приєднання для об'єкта Замовника визначається в існуючій
газорозподільній системі Оператора ГРМ та збігається з місцем забезпечення
потужності.
У такому разі заходи, які забезпечуються ПАТ "Одесагаз" в рамках договору на
приєднання, та вартість послуги газової компанії з приєднання об'єкта Замовника
(плата за приєднання) включають:
o
o
o

закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку в точці
вимірювання;
підключення газових мереж внутрішнього газопостачання Замовника в точці
приєднання;
пуск газу на об'єкт Замовника та укладання договору розподілу природного
газу.

Після підписання договору на приєднання Замовник забезпечує в установленому
законодавством порядку:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж,
що будуть будуватися Замовником від точки приєднання;
отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від
точки приєднання (за необхідності);
виконання інженерно-геодезичних вишукувань;
розробку проекту внутрішнього газопостачання;
отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів
про початок будівельних робіт;
виконання підготовчих та будівельних робіт з прокладання газових мереж
внутрішнього газопостачання від точки приєднання;
введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку газових
мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання;
відновлення благоустрою, порушеного внаслідок будівництва;
реєстрацію права власності на збудовані газові мережі.

Після проведення всіх робіт і укладання відповідного договору ПАТ "Одесагаз"
здійснює пуск газу на об’єкт.
o

ПАТ «Одесагаз» здійснює підключення Вашего об’єкта до ГРМ
(Фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього
газопостачання) впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та
п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості.

o

ПАТ «Одесагаз» здійснює пуск газу в газові мережі внутрішнього
газопостачання протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та
десяти днів у сільській місцевості після укладення договору розподілу
природного газу та укладення договору постачання природного газу.

