
        

 

БАЗОВА РІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 

постачання природного газу побутовим споживачам 
 

 

 

Критерії відповідності особи, що обирає дану Базову річну пропозицію: 

 

 наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з 

Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та 

присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку 

природного газу; 

 відсутність простроченої заборгованості побутового споживача перед діючим 

постачальником за поставлений природний газ (за його наявності), що має 

підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним 

актом звірки розрахунків; 

 побутовий споживач купує природний газ виключно на власні побутові потреби, у тому 

числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не 

включає професійну та комерційну діяльність. 

 

Умова постачання Пропозиція ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» 

Ціна (тариф) 

природного газу 

ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» публікує на власному вебсайті ціну на 

природний газ у рамках надання послуг на умовах Базової річної 

пропозиції до 25 квітня поточного року. 

Протягом дії базової річної пропозиції ціна природного газу, який 

постачається в рамках Базової річної пропозиції та умови Базової річної 

пропозиції не змінюється. 

Територія, на яку 

поширюються 

умови Базової річної 

пропозиції 

Територія України, окрім тимчасово окупованих територій. 

Оплата рахунка 

(платіжного 

документа) 

Оплата рахунка (платіжного документа) постачальника має бути 

здійснена не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. 

Розрахунковим періодом є календарний місяць, крім випадків зміни 

постачальника природного газу. Оплата вартості послуг з 

газопостачання здійснюється Споживачем виключно шляхом 

перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ 

«СТРИЙНАФТОГАЗ». У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати 

природного газу Споживач вносить плату в установленому 

законодавством порядку. Наявність у Споживача субсидії та/або пільг з 

оплати природного газу не впливає на порядок розрахунку за 

природний газ з ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ». 

Визначення об’єму 

(обсягу) постачання 

та споживання 

природного газу 

Об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається 

на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором 

розподілу природного газу в розрахунковому періоді. 

 



Термін дії Договору 

(Базової річної 

пропозиції) 

Договір укладається на невизначений строк та вважається укладеним з 

моменту реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на 

інформаційній платформі оператора газотранспортної системи. 

Постачання за Договором здійснюється з дня реєстрації споживача в 

Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі 

оператора газотранспортної системи. При цьому у випадку зміни 

постачальника постачання за Договором здійснюється з дня, наступного 

за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на 

інформаційній платформі оператора газотранспортної системи. 

Термін дії Базової річної пропозиції: 01 травня 2021 – 30 квітня 2022. 

Термін дії Базової річної пропозиції не залежить від початку постачання 

природного газу побутовому споживачу та триває до 30 квітня. 

Можливість зміни 

Базової  річної 

пропозиції 

Поряд з Базовою річною пропозицією ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» 

пропонує іншу комерційну пропозицію на інші періоди; за бажанням 

Споживач може ознайомитись з умовами комерційної пропозиції на 

вебсайті ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» та змінити Базову річну 

пропозицію на комерційну у порядку та на умовах, визначених 

комерційною пропозицією. 

У разі зміни споживачем Базової річної пропозиції 

ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» на іншу комерційну пропозицію 

ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» або зміни постачальника протягом строку 

дії однієї базової річної пропозиції (з 01 травня по 30 квітня) 

ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» має право відмовити повторно постачати 

споживачу природний газ у рамках Базової річної пропозиції в 

поточному році (з 01 травня по 30 квітня). 

Інші умови 

Інші умови передбачені в Типовому договорі постачання природного 

газу побутовим споживачам та чинними нормативно-правовими актами 

(можливо ознайомитись на вебсайті ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» за 

адресою www.struinaftogaz.com.ua) 

 

 


