
 
СПОСОБИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 
Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій 
території України, є грошова одиниця України - гривня. 

Зобов'язання з оплати природного газу виражається у грошовій одиниці України - гривні. Грошове 
зобов'язання має бути виконане у гривнях. 

Розрахунки зі споживачами здійснюються у безготівковій формі на умовах та у порядку, 
встановленому договором зі споживачем. 

Споживач зобов’язаний оплатити Постачальнику вартість фактично поставленого природного газу у 
строк та в порядку, які встановлені Договором та відповідною додатковою угодою. 

Якщо за результатами Остаточної алокації, здійсненої Оператором ГТС, фактичний об’єм (обсяг) 
постачання природного газу Споживачу буде перевищувати узгоджений Сторонами плановий обсяг 
споживання (відбору) природного газу на відповідний розрахунковий період, Споживач вважається 
таким, що прийняв природний газ, поставлений понад узгоджений Сторонами плановий обсяг 
споживання (відбору) природного газу на відповідний розрахунковий період. У такому разі 
Споживач оплачує додатково прийнятий природний газ за ціною, узгодженою Сторонами та 
вказаною в Додатковій угоді на відповідний Місяць постачання. 

Датою оплати (здійснення Постачальником розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський 
рахунок 

В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати номер даного Договору та дату 
його підписання. 

У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості природного газу, Сторони за 
взаємною згодою можуть скласти графік погашення заборгованості, який оформлюється 
додатковою угодою до цього Договору. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем 
узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних 
зобов'язань за Договором. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, 
отримані від Споживача за природний газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в 
рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення. 

У разі переплати вартості природного газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок 
оплати природного газу на наступний розрахунковий період або повертається протягом 5 (п’яти) 
банківських днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від Споживача. 

Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги про 
це однієї із Сторін на підставі відомостей про фактичну оплату вартості природного газу 
Споживачем, актів приймання-передачі природного газу та відомостей Інформаційної платформи, 
у тому числі попередніх та остаточних алокацій. 

Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з 
вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних 
нормативно-правових актів. 

 


