ДОДАТКОВА УГОДА
до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам
м. ______________

«___» _____________2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія
"Нафтогаз України", що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на постачання
природного газу (постанова Національної комісії що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 04.07.2017 р. №880), далі – Постачальник, в
особі ____________________________, який діє на підставі _____________________, з однієї
сторони, та
________________________________________________, EIC-код _________________,
далі – "Споживач", реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________,
паспорт
серії
___________
№
__________,
виданий
_____________________________________, дата видачі ______________ зареєстрований за
адресою: ____________________________________, з другої сторони, разом іменовані –
"Сторони", керуючись пунктом 15 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, відповідно
до положень якого постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за
вільними цінами, вирішили конкретизувати умови Типового договору постачання природного
газу побутовим споживачам (далі – Договір), у зв’язку з чим дійшли згоди п. 4.1. Договору
викласти в наступній редакції:
«4.1. Споживач розраховується з Постачальником за природний газ за ціною, що
становить розмір, визначений відповідно до обраного Споживачем тарифного плану
Постачальника. Детальні умови обраного Споживачем тарифного плану визначаються у
відповідному підписаному/погодженому Сторонами додатку до цієї Додаткової угоди.
4.1.1. Споживач розраховується з Постачальником за природний газ за ціною, що
становить розмір, визначений відповідно до обраного Споживачем Пакет Постачальника на
придбання визначених обсягів природного газу. Детальні умови обраного Споживачем Пакету
визначаються у відповідному підписаному/погодженому Сторонами додатку до цієї
Додаткової угоди».
2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої
зобов'язання за ними. У всьому іншому, що не передбачено даною Додатковою угодою
Сторони керуються умовами Договору та нормами чинного законодавства України.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її
підписання.
Реквізити Сторін
Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
ЄДРПОУ 40121452
ІПН 401214526599
ЕІС-код 56Х930000008780В
п/р UA893004650000000260323012042
в АТ «Ощадбанк», МФО 300465
Тел. 0800 215 515
Email: client@gas.ua
_________

Споживач
ПІБ______________________
Паспорт серії _____ № ______________
виданий___________________________
дата видачі ________________________
о/р
ЕІС-код
Підпис___________________
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Додаток №1
До Додаткової угоди
до Типового договору постачання
природного газу побутовим споживачам
Умови тарифного плану «Річний» з фіксованою ціною на 12 місяців:
1. Споживач, об’єкт якого обладнаний лічильником газу, в 12-місячний період
постачання з «01» ________ ____ р. по «__» ________ р. розраховується з Постачальником за
природний газ за тарифним планом «Річний». Ціна, встановлена тарифним планом «Річний»,
за 1 куб. м. природного газу складає ____,__ грн., крім того ПДВ (20%) ____,__ грн., всього
разом з ПДВ ____,__ грн.
2. Ціна встановлена тарифним планом «Річний» розповсюджується на весь об’єм
природного газу, що буде поставлений Споживачу протягом дії для Споживача тарифного
плану «Річний» 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. за 12-місячний період.
4. Фактичний об’єм природного газу поставлений 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», що визначений на підставі даних Інформаційної платформи Оператора ГТС.
5. Щомісячний платіж Споживача вираховується шляхом ділення на 12 вартості
планового річного об’єму природного газу (п. 3. цього додатку до додаткової угоди до
Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам (далі – цей Додаток))
визначеного за ціною, встановленою тарифним планом «Річний», та зазначеною в п.1. цього
Додатку. Розмір щомісячного платежу за Тарифним планом «Річний» складає _____ грн. ___
коп.
6. Споживач зобов’язаний сплачувати Постачальнику щомісячний платіж, визначений
в пункті 5 не пізніше 15 числа місяця постачання газу.
7. Споживач відмовляється від отримання рахунків на оплату вартості природного газу
у паперовій формі, та погоджується, що оплата за тарифним планом «Річний» буде вноситись
Cпоживачем самостійно на рахунок Постачальника без виставлення рахунків в паперовій
формі. Відсутність виставлених рахунків в паперовій формі не звільняє Споживача від оплати
за спожитий газ.
8. 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».
9. Тарифний план «Річний» припиняється:
- закінченням обраного Споживачем 12-місячного строку дії Тарифного плану
«Річний»;
- обранням Споживачем іншого тарифного плану;
- відмовою Споживача від Тарифного плану «Річний», шляхом переходу на
обслуговування до іншого постачальника.
10. Якщо Споживач використає визначений в п. 3 цього Додатку, Плановий об’єм
постачання природного газу за тарифним планом «Річний» достроково (до закінчення періоду
постачання визначеного в п. 1. цього Додатку, додатково до щомісячного платежу,
розрахованого відповідно до п. 5 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».
11. По закінченню 12-місячного періоду постачання газу за тарифним планом «Річний»
(п. 1 цього Додатку), або у разі переходу Споживача на інший діючий тарифний план
Постачальника до закінчення періоду дії тарифного плану «Річний», сторони домовились
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здійснити звіряння Планового об’єму постачання природного газу за тарифним планом
«Річний», що зазначений в п. 3 цього Додатку, та Фактичного об’єму природного газу
поставленого Споживачу за тарифним планом «Річний», що визначений на підставі даних
Оператора ГТС.
У випадку, коли на дату звіряння Плановий об’єм постачання природного газу за
тарифним планом «Річний», що зазначений в п. 3 цього Додатку виявиться меншим за
Фактичний об’єм постачання природного газу за тарифним планом «Річний», визначений на
підставі даних Оператора ГТС, Споживач зобов’язується здійснити остаточний розрахунок за
фактично спожитий газ за тарифним планом «Річний» до 15 числа місяця, наступного за
останнім місяцем постачання природного газу за ціною визначеною тарифним планом
«Річний». У випадку, коли на дату звіряння Плановий об’єм постачання природного газу за
тарифним планом «Річний», що зазначений в п. 3 цього Додатку буде більше Фактичного
об’єму природного газу за тарифним планом «Річний», що визначений на підставі даних
Оператора ГРМ, вартість неспожитого природного газу, що вираховується як добуток різниці
між плановим та фактичним обсягом природного газу та ціни визначеної п. 1 цього Додатку
зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступні розрахункові періоди згідно з
діючим для Споживача тарифним планом, або повертається на поточний рахунок Споживача
на його письмову вимогу протягом 5-ти робочих днів, що слідують за днем отримання такої
вимоги Постачальником.
12. 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» (за
умови, що Споживачем не використовувались інші продукти Постачальника, за якими об’єми
постачання газу зараховуються пріоритетно по відношенню до об’ємів газу, що постачаються
за тарифним планом «Річний»).
13. 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. Дії Споживача направлені на обрання
іншого тарифного плану мають бути здійснені 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, тобто автоматично,
здійснюється на умовах тарифного плану «Місячний» або його аналог у майбутньому, якщо
Споживач не обере інший діючий тарифний план Постачальника. Ціна природного газу за
тарифним планом «Місячний» визначається Постачальником щомісячно та публікується на
сайті Постачальника www.gas.ua та в особистому кабінеті споживача.
14. Умови Тарифного плану «Річний» діють на всій території України, крім
непідконтрольних (тимчасово окупованих) територій Автономної Республіки Крим,
Донецької та Луганської областей.
Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
ЄДРПОУ 40121452
ІПН 401214526599
ЕІС-код 56Х930000008780В
п/р UA893004650000000260323012042
в АТ «Ощадбанк», МФО 300465

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

Тел. 0800 215 515
Email: info@gas.ua
_________

