
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

для побутових споживачів, які мають намір придбати природний газ  

в рамках акції «Твоя енергонезалежність», 

яка дійсна до 25 вересня 2019 року (включно) 

 

 

Споживач має право замовити у Постачальника об’єм (обсяг) природного газу на 

період з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року (включно) за ціною 

4,99628 грн, крім того ПДВ 20% - 0,99926 грн, всього з ПДВ - 5,99554 грн. за 1 метр 

кубічний, на умовах 100% передплати до 25 вересня поточного року (включно). Вказана ціна 

не включає витрати на транспортування й розподіл природного газу. У місяці, наступному за 

місяцем споживання природного газу, Споживач отримує рахунок Постачальника на оплату, 

який включає витрати на транспортування й розподіл природного газу. 

Об’єм (обсяг) замовленого та передплаченого природного газу не може перевищувати 

25 тис. куб.м. на один ЕІС-код побутового Споживача. 

Сплачуючи Постачальникові кошти з розрахунку замовлених обсягів природного 

газу,Споживач набуває право отримати замовлені обсяги природного газу в період з 01 

жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року (включно) у випадку, якщо чинні на момент 

постачання ціни будуть вищими, ніж ціна, за якою було здійснено передплату. 

Якщо в період з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року (включно) 

ціна на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було здійснено передплату, то 

постачання здійснюється за цінами та на загальних умовах, передбачених Договором, без 

урахування передплаченого об’єму (обсягу) природного газу. 

Якщо протягом періоду з 01 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року (включно) ціна 

на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було здійснено передплату, то Споживачеві 

необхідно буде оплатити вартість фактично спожитого природного газу, незважаючи на 

наявність передплаченого об’єму (обсягу) природного газу. 

Якщо станом на 01 квітня наступного року об’єм (обсяг) природного газу, спожитого 

Споживачем, буде менший за передплачений, то Постачальник повертає залишок коштів 

Споживачу за його письмовою вимогою або зараховує їх у рахунок майбутніх платежів. 

 Споживач природного газу має право вільного вибору будь - якого іншого суб`єкта 

господарювання, який отримав Ліцензію на право провадження діяльності з постачання 

природного газу, для отримання послуг з постачання природного газу за можливо більш 

вигідною для себе ціною. 

Ціна 4,99628 грн., крім того ПДВ 20% - 0,99926 грн, всього з ПДВ - 5,99554 грн за 1 

метр кубічний, на умовах 100% передплати до 25 вересня поточного року (включно) не є 

найнижчою на ринку природного газу у неопалювальний період. 

 

 

Ознайомлений: 

 

 

 

Споживач         ___________________________ 
          п.і.п.  

 

 

 

____ вересня 2019 року                  __________________  
підпис                                               


