Всеукраїнське об’єднання
ветеранів та інвалідів Чорнобиля
ЗАЯВА НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ В МЕЖАХ БЛАГОДІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ЗАМІНА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ»
Персональні дані
Прізвище _______________________________________________________
Ім'я ___________________________________________________________
По батькові ____________________________________________________

Дата народження
Число _______ Місяць ____________________________Рік ____________

Місцезнаходження (місце постійного проживання)
Вулиця ________________________________________________________
Будинок _____________ Корпус ___________ Квартира ______________
Місто ________________________________________________________
Область ______________________________________________________
Поштовий Індекс ______________________________________________

Контактна інформація
Телефон домашній _____________________________________________
Телефон мобільний _____________________________________________
Електронна пошта ____________________________________________

Прошу сприяти в призначенні мені субсидії на безкоштовну заміну газового котла
наявного в системі опалення мого житлового будинку, на сучасний, енергоефективний котел.
Прошу узгодити відшкодування витрат (вартість обладнання, проектних та монтажних робіт)
по заміні діючого газового котла шляхом вирішення питань з оформлення будь–яких
документів та довідок в державних органах, а саме в Міністерстві соціальної політики
України, НАК «Нафтогаз України», Державному агентстві з енергоефективності та
енергозбереження України, районному управлінні соціального захисту населення тощо.
Прошу оформлення субсидії провести в відповідності до виконання вимог державної
програми по ефективному використанні паливно–енергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива, та безкоштовній заміні
опалюваних пристроїв (газового котла).

Надаю згоду використовувати мої персональні данні з метою реалізації державної політики в сфері
захисту персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010
року № 2297–IV. Доручаю обробку моїх персональних даних з метою включення мене до благодійних програм
PNCEF International.
Дата ____________________________ Підпис ________________________________________________________

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: gromada@chernobyl-people.org

Рахунок № 26008052621081
в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 300711
Код ЄДРПОУ 39589200
www.chernobyl-people.org

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНІ УМОВИ
ТА ОПАЛЮВАНИЙ ПРИСТРІЙ, ГАЗОВИЙ КОТЕЛ

Тип приміщення: індивідуальне домобудівництво, квартира
в багатоквартирному будинку, таунхаус, кондомініум
Етажність приміщення
Загальна площа приміщення (кв.м.)
Жила площа житлового приміщення (кв.м.)
Площа належна до опалення (кв.м.)
Кількість осіб, які проживають в даному приміщенні
Вид діючого котла: газовий, комбінований (газ, паливні
брикети, біопаливо, мазут и т.п.)
Потужність діючого котла (кВт)
Дата введення діючого котла в експлуатацію
Наявність газової колонки (ВПГ)
Наявність приладу обліку (лічильник)
Найменування організації, що надає послуги постачання газу
Номер особистого рахунку, номер договору газопостачання
Чи отримують мешканці даного приміщення субсидії на
житлово–комунальні послуги в даний час
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання субсидії (зміни складу осіб,
які зареєстровані, фактично проживають, зміни технічного обладнання тощо), зобов’язуюся
повідомити про це протягом 30 календарних днів.

Дата ____________________________ Підпис ________________________________________________________

