
ДОДАТКОВА УГОДА
до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "Херсонрегіонгаз" далі  –
Постачальник,  в  особі  директора Голубєвої  Світлани Володимирівни,  яка діє  на  підставі  статуту,  з  однієї
сторони, і споживач природного газу - фізична особа ____________________, об’єкт якої фізично підключений
до газорозподільної системи Оператора ГРМ АТ "Херсонгаз",  далі  – Споживач,  з другої  сторони,  а разом
поіменовані  Сторони,  уклали  дану  додаткову  угоду  до  Типового  договору  постачання  природного  газу
побутовим споживачам (далі – Договір), про наступне:

1. Сторони вирішили конкретизувати умови пункту 2.1 Розділу II “Предмет Договору” Договору, шляхом
доповнення підпунктом 2.1.1 наступного змісту:
2.1.1  Протягом періоду з  01  жовтня  поточного року по 31  березня  наступного  року Постачальник

зобов'язується постачати імпортований природний газ (за кодом згідно з УКТЗЕД 2711 21 00 00), ввезений
НАК “Нафтогаз України на митну територію України”, а Споживач зобов'язується здійснити передоплату на
умовах даної додаткової угоди.

2. Конкретизувати  умови  пункту  4.2  Розділу  IV  “Ціна,  порядок  обліку  та  оплати  природного  газу”
Договору, шляхом доповнення підпунктом 4.2.1 та 4.2.2 наступного змісту:
4.2.1  Споживач  має  право  замовити  у  Постачальника  об’єм  (обсяг)  природного  газу  на  період

постачання з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року (включно) за ціною 5,753 грн, крім того
ПДВ 20% – 1,150 грн, всього з ПДВ – 6,904 грн за 1 метр кубічний, на умовах 100% передплати до 25 вересня
поточного року (включно).  Вказана ціна включає витрати на транспортування і розподіл природного газу.  У
разі зміни ціни на транспортування та/або розподіл природного газу, рахунки на доплату зазначених послуг
надсилаються  до  особистого  кабінету  —  особистої  веб-сторінки  Споживача  розміщеної  на  веб-сайті
Постачальника.

Об’єм (обсяг) замовленого та передплаченого  обсягу природного газу не може перевищувати 25 тис.
куб. м на один ЕІС – код побутового споживача. Протягом періоду з 01 жовтня поточного року до 31 березня
наступного року,  за  умови, що ціна природного газу у вказаний період дорівнює або більше  встановленої
діючої  у  місяці  споживання  природного  газу  відповідно  до  встановлених  тарифів  уповноваженими
державними органами, Споживач першочергово споживає передплачений об’єм (обсяг) природного газу.  У
випадку повного споживання передплаченого об’єму (обсягу) природного газу, Споживач cплачує  кошти за
спожитий природний газ та послуги з постачання природного газу, транспортування та розподілу на загальних
умовах, передбачених у Розділі IV Договору.

У разі, якщо станом на 01 квітня наступного року, об’єм (обсяг) фактично спожитого природного газу
Споживачем,  буде  меншим за  передплачений,  то  Постачальник  повертає  Споживачу  залишок  коштів  за
неспожитий  обсяг  природного  газу  за його  письмовою вимогою  протягом  10  днів  робочих  днів  після
отримання вимоги або зараховує їх в рахунок майбутніх платежів. Сумарний об’єм (обсяг) газу, згідно заявки
побутового  споживача,  розраховується  шляхом  ділення  суми  коштів,  отриманих  Постачальником  від
Споживача  до  25  вересня  поточного  року  (включно)  на  поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом
використання №UA293223130000026039000007587 в філії АТ “Укрексімбанк” в м. Херсоні, МФО 322313, на
ціну природного газу (з ПДВ), визначену абзацом першим підпункту 4.2.1 Договору.

Планові місячні обсяги постачання Газу (у метрах кубічних), у розрізі кожного газового місяця:
Таблиця

Місяць
2019

Обсяг
куб.м.

Місяць
2020

Обсяг
куб.м.

жовтень січень

листопад лютий

грудень березень

Разом: 

Обсяги природного газу за даною додатковою угодою передаються Постачальником згідно помісячного
розпису зазначеного у Таблиці. Плановий помісячний обсяг газу споживання може змінюватися Сторонами
протягом місяця споживання природного газу шляхом направлення заявки через особистий кабінет в строк до
20 числа місяця споживання.

4.2.2 За  розрахункову  одиницю  переданого  газу  приймається  один  кубічний  метр  (куб.м),
приведений до стандартних умов: (t) = 20 º С, тиск газк (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

3. Конкретизувати умови пункту 5.2 Розділу V “Права та обов'язки Споживача” Договору, шляхом
доповнення підпунктом 13 та підпунктом 14 наступного змісту:

13) у разі замовлення об'ємів (обсягів) природного газу передбачених підпунктом 4.2.1 пункту 4.2
Розділу IV “Ціна, порядок обліку та оплати природного газу” Договору, з урахуванням пункту 4
глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, Споживач зобов'язується зареєструватися



на веб-сайті Постачальника в особистому кабінеті Споживача та щомісяця станом на 01 число
місяця знімати фактичні показання лічильника газу і протягом п'яти діб (до 05 числа включно)
передавати зазначені дані через особистий кабінет Споживача на сайті Постачальника (система
Газклієнт): http://gaz.ukrcom.kherson.ua:8080/cabinet/ або http://194.79.22.199:8080/cabinet.
У разі неотримання Постачальником до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань
лічильника газу, об'єм спожитого природного газу Споживачем визначається за даними таблиці
п.4.2.1,  а  Споживач,  за  невиконання  свого  обов'язку,  сплачує  Постачальнику  неустойку  в
розмірі 10% вартості об'єму  замовленого місячного обсягу газу.
Розмір  неустойки  зазначається  у  рахунку,  який  направляється  до  особистого  кабінету  —
особистої веб-сторінки Споживача розміщеної на веб-сайті Постачальника. 

14) Споживач  розуміє  ризик  того,  що  ринкові  ціни  на  газ  в  майбутньому можуть  коливатись.
Підписанням цієї  Додаткової  угоди Споживач приймає цей ризик і  не може мати будь-яких
претензій у разі зміни ціни на газ на ринку природного газу протягом дії цієї додаткової угоди
до Договору.

4. Додаткова угода набирає чинності з дати підтвердження Споживачем наміру приєднатися до її умов, у
порядку визначеному пунктом 2 даної додаткової угоди.

5. Додаткова угода становить невід’ємну частину Договору.

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ» 
Юридична адреса: 73025, м. Херсон, 
вул. Михайлівська (Петренка), 18
ЄДРПОУ: 39500143
Індивідуальний податковий номер юридичної особи: 
395001421036
р/р UA823223130000026031000001473
МФО: 322313 
Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні
mail: secretary@khersonregiongas.com.ua 

Споживач:

ПІБ
______________________________________________
Адреса:
______________________________________________
Паспортні дані:
______________________________________________
ІПН:
______________________________________________
email:
______________________________________________
моб. тел.

Директор_____________________С.В. Голубєва ___________________________(ПІБ)

http://gaz.ukrcom.kherson.ua:8080/cabinet/
http://194.79.22.199:8080/cabinet

