Додаток №1
До Додаткової угоди
до Типового договору постачання
природного газу побутовим споживачам

1. Умови тарифного плану «Річний»:
1.
Споживач, об’єкт якого обладнаний лічильником газу, в 12-місячний період
постачання з «__» ________ ____ р. по «__» ________ р. розраховується з Постачальником за
природний газ за тарифним планом «Річний». Ціна, встановлена тарифним планом «Річний»,
за 1000 куб. м. газу складає ____,__ грн., крім того ПДВ (20%) ____,__ грн., всього разом з
ПДВ ____,__ грн.
2.
Ціна встановлена тарифним планом «Річний» розповсюджується на весь об’єм
газу, що буде поставлений Споживачу протягом дії для Споживача тарифного плану «Річний».
Ціна природного газу встановлена тарифним планом «Річний», оприлюднюється на сайті
Постачальника: www.gas.ua та є фіксованою на весь період постачання, протягом якого
Споживач використовував тарифний план «Річний».
3.
Плановий об’єм постачання природного газу за тарифним планом «Річний»
становить ____ куб. м. Фактичний об’єм природного газу за тарифним планом «Річний»
становить сумарний об’єм спожитого природного газу протягом зазначеного 12 місячного
періоду або меншого періоду, протягом якого Споживач використовував тарифний план
«Річний».
4.
Щомісячний платіж вираховується шляхом ділення вартості планового річного
об’єму природного газу визначеного за ціною, встановленою тарифним планом «Річний», та
зазначеною в п.1. цього Додатку до Типового договору постачання природного газу
побутовим споживачам на 12. Розмір щомісячного платежу складає _____ грн. ___ коп.
5.
Перехід до Тарифного плану «Річний» відбувається з 1-го числа місяця,
наступного за місяцем, у якому Споживачем було здійснено дії спрямовані на зміну його
діючого тарифного плану на «Річний» та здійснено попередню оплату частини Планового
об’єму постачання природного газу за тарифним планом «Річний» в розмірі 1 грн 00 коп.
6.
Споживач не пізніше 15 числа місяця постачання газу зобов’язаний сплачувати
Постачальнику щомісячний платіж, визначений в пункті 4.
7.
Оплата за тарифним планом «Річний» самостійно вноситься Cпоживачем на
рахунок Постачальника без виставлення рахунків в паперовій формі. Відсутність виставлених
рахунків в паперовій формі не звільняє Споживача від оплати за спожитий газ.
8.
Якщо Споживач використає визначений в п. 3 цього Додатку, плановий об’єм
постачання природного газу достроково (до закінчення періоду постачання визначеного в п.
1. Цього Додатку, додатково до щомісячного платежу, розрахованого відповідно до п. 4 цього
Додатку, Споживач зобов’язується сплачувати вартість об’ємів газу, спожитих понад
плановий об’єм постачання, зазначений в п. 3 Додатку. Оплата спожитого газу понад плановий
об’єм постачання, здійснюється до 15 числа місяця, наступного за місяцем постачання за
ціною визначеною тарифним планом «Річний».
9.
У випадку, якщо Споживач повністю оплатив плановий об’єм природного газу
визначений п. 3. Додатку за ціною визначеною тарифним планом «Річний» та протягом строку
дії тарифного плану «Річний» не використав зазначений об’єм в повному обсязі або до
закінчення періоду постачання, визначеного п. 1 цього Додатку і перейшов на інший тарифний
план Постачальника, вартість надмірно сплачених коштів на придбання об’ємів газу за
тарифним планом «Річний» зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступні
розрахункові періоди, або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову
вимогу протягом 5-ти банківських днів, що слідують за днем отримання такої вимоги
Постачальником.

10.
У разі завершення обслуговування Споживача за тарифним планом «Річний»,
крім випадків повного споживання планового річного об’єму природного газу, за умови, якщо
Споживач не використає визначений в п. 3 цього Додатку плановий річний об’єм природного
газу, не залежно від причин (закінчення періоду постачання, визначеного п. 1 даного Додатку,
зміна тарифного плану, зміна постачальника), то оплаті підлягає лише вартість фактично
спожитого природного газу Споживачем. Вартість фактично спожитого об’єму природного
газу Споживачем в період постачання визначеного в п. 1. цього Додатку розраховується за
тарифним планом «Річний» з першого по останній день фактичного постачання газу за
тарифним планом «Річний».
11.
У разі настання події передбаченої п. 10 цього Додатку кінцевий розрахунок за
обслуговування у періоді постачання передбаченому п. 1 цього Додатку тарифним планом
«Річний» відбувається наступним чином:
11.1. У разі утворення боргу (який є позитивною різницею між вартістю фактично
спожитого об’єму природного газу і фактично оплаченим об’ємом природного газу
Споживачем), Споживач оплачує
його на користь Постачальника за правилами
передбаченими пунктом 8 цього Додатку;
11.2. У разі утворення переплати з боку Споживача, дії Сторін врегульовано пунктом
9 цього Додатку.
12.
Споживач має право до закінчення періоду постачання визначеного п. 1. даного
Додатку перейти на інший діючий тарифний план Постачальника. Протягом 12-місячного
періоду, встановленого п. 1 Додатку, допускається одноразова зміна тарифного плану. Зміна
тарифного плану відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому
Споживачем було ініційовано зміну тарифного плану. Заявка Споживача про зміну тарифного
плану має бути подана не пізніше 28 числа місяця, що передує місяцю з якого має почати діяти
обраний Споживачем інший тарифний план. З дня, наступного за днем закінчення періоду
постачання за тарифним планом «Річний», визначеного п. 1. даного Додатку, постачання
природного газу Споживачу за замовчуванням здійснюється на підставі тарифного плану
«Місячний» (ціна за тарифним планом «Місячний» визначається Постачальником щомісячно
та публікується на сайті Постачальника та в особистому кабінеті споживача), якщо Споживач
не обере інший діючий тарифний план Постачальника.
13.
Термін дії Тарифного плану «Річний» в частині постачання природного газу в
межах планових об’ємів зазначених в п. 3 Додатку – 12 місяців з моменту зазначеного в п. 1
даного Додатку.
14.
Умови Тарифного плану «Річний» діють на всій території України.
Постачальник
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Газопостачальна
компанія "Нафтогаз України"
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
ЄДРПОУ 40121452
ІПН 401214526599
ЕІС-код 56Х930000008780В
п/р UA363004650000000260003002042
в АТ «Ощадбанк», МФО 300465
Тел. 044 537 0570, 044 537 0544
Email: info@gas.ua
_________

Споживач
ПІБ______________________
Паспорт серії _____ № ______________
виданий___________________________
дата видачі ________________________
о/р
ЕІС-код
Підпис___________________

