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СПОСІБ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ  

ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ 

побутовим споживачем 

Розрахунки Побутового споживача (далі по тексту – Споживач) за Договором 

здійснюються за рахунками та/або квитанціями абонентської книжки Постачальника. Спосіб 

оплати має бути визначений Споживачем в заяві-приєднанні. 

При цьому Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором через 

банківську платіжну систему, шляхом он-лайн переказу, поштового переказу, внесення готівки 

через касу Постачальника та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. 

При здійсненні постачання природного газу в рамках базової річної пропозиції оплата 

рахунка (платіжного документа) Постачальника має бути здійснена не пізніше 25 числа місяця, 

наступного за розрахунковим. 

При здійсненні постачання природного газу в рамках комерційної пропозиції 

Постачальника строк оплати рахунка Постачальника визначається комерційною пропозицією 

Постачальника. 

Усі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити 

чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами 

Договору. 

Оплата вартості послуг з газопостачання за Договором здійснюється Споживачем 

виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. 

Поточний рахунок зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі 

його зміни. 

У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного газу Споживач вносить плату 

за Договором в установленому законодавством порядку. 

Якщо Споживач не здійснив оплату за Договором протягом десяти днів після 

встановленого строку, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання 

природного газу Споживачу у порядку, визначеному Правилами постачання природного газу, 

крім випадку отримання ним на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи 

повідомлення про намір його споживача змінити постачальника. 

У разі порушення Споживачем строків оплати за Договором він сплачує пеню в розмірі 

0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не 

може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені здійснюється 

починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення 

оплати за Договором. 

У разі виникнення у Споживача заборгованості за послуги з газопостачання за Договором 

Споживач  може звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення 
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заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що 

підтверджують неплатоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості 

оформлюється окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення 

Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє 

Споживача від здійснення поточних платежів за Договором. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові 

кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок 

погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення. 

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення 

заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором. 

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних 

платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу 

Споживачу у порядку, визначеному Правилами постачання природного газу. 

Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден із розрахованою 

сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним 

не оспорюється. 

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті 

Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до Постачальника за 

відповідними роз’ясненнями. 

У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, 

достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати 

відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок Споживачу. 

До вирішення спору по суті величина нарахування встановлюється відповідно до даних 

Постачальника. 

Якщо Споживач буде ініціювати розірвання чи припинення Договору, він має в 

установленому Правилами постачання природного газу порядку попередити про це діючого 

Постачальника та повністю розрахуватися з ним відповідно до умов Договору (крім випадків 

зміни діючого постачальника природного газу). 
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