ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦЯ
№2
«місячна»
для побутових споживачів

Комерційна
пропозиція
ТОВ
«Закарпаттяенергозбут» розроблена відповідно до Правил постачання природного газу,
затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2496 (далі – Правила).
Критерії, яким має відповідати споживач для можливості обрання цієї комерційної
пропозиції:
- споживач є побутовим споживачем - фізичною особою, яка використовує природний газ для
забезпечення власних потреб, що не включають професійну та/або комерційну діяльність;
- наявність 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;
- включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому
періоді.
Умова

Комерційна пропозиція

Ціна

Проведення
розрахунків

Термін оплати

Спосіб оплати -

Постачання природного газу здійснюється за ціною, яку розраховує
Постачальник відповідно до ситуації, яка складуватиметься на ринку та
доводить до відома споживача в порядку, затвердженому Правилами.
Ціна на природний газ доступна на офіційному сайті Постачальника:
https://zakarpatzbut.energy/postachannia-prirodnogo-gazu/zagalnipitannia/vartist-prirodnogo-gazu/dlia-pobutovih-spozhivachiv
Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається на
підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу
природного газу в розрахунковому періоді. Розрахунковим періодом за
договором постачання природного газу є календарний місяць, крім
випадків зміни постачальника відповідно до Правил, коли для
попереднього постачальника розрахунковий період має визначатися як
сума газових діб місяця, що передували даті зміни постачальника, а для
нового – як сума газових діб місяця, наступних за датою зміни
постачальника.
Побутовий споживач здійснює повну оплату вартості об’єму (обсягу)
спожитого газу до 15 числа місяця але не пізніше 25 числа місяця,
наступного за розрахунковим.
Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у
Договорі або платіжних документах.
Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором через:
- банківську платіжну систему;
- он-лайн переказ;
- особистий кабінет на сайті Постачальника;
- поштовий переказ;
- в інший, не заборонений чинним законодавством спосіб.

У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної
допомоги побутовий споживач вносить плату за спожитий природний газ
в установленому законодавством порядку.
Договір припиняється у разі:
1) анулювання ліцензії постачальника на постачання природного газу;
2) банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
3) зміни власника об'єкта Споживача;
4) реєстрації споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальника на
Строк дії Договору
інформаційній платформі оператора газотранспортної системи у порядку,
визначеними Правилами та Кодексом газотранспортної системи,
затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2493. У
такому випадку дія цього Договору припиняється на наступний день після
реєстрації споживача в Реєстрі іншого постачальника.
Можливість
надання пільг,
субсидій

Відмітка про підписання Споживачем комерційної пропозиції:
_______________
(дата підписання)

___________________ _______________________________________
(особистий підпис, М.П.)

(П.І.Б. уповноваженого представника/назва Споживача)

