
Умови придбання “Газового депозиту” в рамках 
 акції “Твоя енергонезалежність”

 В рамках акції  “Твоя енергонезалежність” побутові  споживачі  мають право скористатися
продуктом “Газовий депозит від Нафтогазу”. Долучившись до цієї акції побутові споживачі мають
наступні можливості: 

1. Замовити у ТОВ “Херсонрегіонгаз” об’єм (обсяг) природного газу на період постачання
з 01 жовтня 2019 року до 31 березня 2019 року (включно) за  ціною 6904,40 грн за 1000 куб м з
ПДВ,  яка  складається  з  акційної  ціни  5849,30  грн  за  1000  куб  м  з  ПДВ  оптового  продавця
природного газу АТ “НАК “Нафтогаз України”” (визначена в прейскуранті на природний газ за
посиланням http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-ne-PSO-gas-zapas-Oct-
2019.pdf  ),  вартості  послуг  з  постачання 146,23 грн за  1000 куб.  м з  ПДВ,  витрат на розподіл
природного газу в сумі 720,24 грн за 1000 куб м та  витрат на транспортування — 188,63 грн за
1000 куб м з ПДВ. 

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.

2. Зареєструватися на персональному веб-сайті ТОВ  “Херсонрегіонгаз” у мережі Інтернет за
посиланням http://khersonregiongas.com.ua/ в Особистому кабінеті споживача, що надає можливість
отримувати оперативну інформацію про використання передплаченого природного газу та його
залишок.

3. Замовити та передплатити  ТОВ “ Херсонрегіонгаз”  до 25 вересня 2019 року (включно) на
окремий  поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом  використання
№UA293223130000026039000007587 в філії АТ “Укрексімбанк” в м. Херсоні МФО 322313   об’єм
(обсяг)  природного  газу  не  більше  25  тис  куб  м  за  акційною  ціною.  Рахунок  зазначений  у
додатковій угоді до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, яку
Ви можете знайти за посиланням  ht  tp://khersonregiongas.com.ua/index/0-16 а також у Особистому
кабінеті споживача.

 4. Визначати самостійно планові місячні обсяги споживання природного газу у період дії
акції  “Твоя  енергонезалежність”   –  з  1  жовтня  2019  року  до  31  березня  2020  року  шляхом
направлення заявки до ТОВ “Херсонрегіонгаз” через особистий кабінет в строк до 20 числа місяця
споживання. 

5. У разі, якщо ціна природного газу протягом періоду з 01 жовтня 2019 року до 31 березня
2020  року  дорівнює  або  більше  встановленої  діючої  у  місяці  споживання  природного  газу
відповідно  до  встановлених  тарифів  уповноваженими  державними  органами,  споживач
зобов'язаний першочергово споживати 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 постачання, транспортування та розподілу природного газу на
загальних умовах,  передбачених у Розділі IV Договору постачання природного газу побутовим
споживачам.

6. За письмовою вимогою споживач має право на повернення залишку коштів за неспожитий
обсяг природного газу або зараховування цих коштів в рахунок майбутніх платежів у разі, якщо
об’єм (обсяг) фактично спожитого природного газу споживачем станом на 01 квітня 2020 року
буде меншим за передплачений природний газ в рамках акції “Газовий депозит”. Повернення або
зарахування  відбувається  за  його  письмовою  вимогою  протягом  10  днів  робочих  днів  після
отримання вимоги.  

Участь в  акції  “Твоя  енергонезалежність” є  добровільною та  не обмежує  будь-яких прав
споживача, визначених законодавством, яке регулює відносини на ринку природного газу, а саме
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Законом  України  “Про  ринок  природного  газу”,  Правилами  постачання  природного  газу,
затвердженими  постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30.09.2015 року Типовим договором постачання
природного  газу,  затвердженим  постановою  Національної  комісії,  що  здійснює  державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2500 від 30.09.2015року.

Пропонуємо споживачам, у разі  згоди з умовами  додаткової  угоди до Типового договору
постачання  побутовим  споживачам,  яка  розміщена  за  посиланням
ht  tp://khersonregiongas.com.ua/index/0-16,  приєднатися  до  акції  “Твоя  енергонезалежність”  та
звернутися  до  ТОВ  “Херсонрегіонгаз”  із  заявою  про  намір  підписати  додаткову  угоду  та
паспортом  для її підписання.

В  зв'язку  з  тим,  що  додаткова  угода  не  змінює  умов  Типового  договору  постачання
природного газу побутовим споживачам, а, за взаємної згоди Споживача та Постачальника, лише
конкретизує  умови  деяких  пунктів,  додаткова  угода  не  подається  до  затвердження  до
Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг.
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