
Комерційна пропозиція «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» 

Постачальника ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» (далі – Постачальник)  

від 26.08.2021 р. 

  

1. Постачання природного газу побутовим споживачам Постачальника на умовах 

Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» здійснюється за 

ціною, що становить 6,66 грн. за метр кубічний, крім того ПДВ 20% – 1,33 грн., 

всього з ПДВ – 7,99 грн. за метр кубічний. Вказана ціна включає тариф на послуги 

транспортування природного газу для внутрішніх точок виходу з газотранспортної 

системи на регуляторний період 2020 – 2024 роки для ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ». 

Ціна за Комерційною пропозицією «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» 

розповсюджується на весь об’єм (обсяг) природного газу, що буде поставлений 

споживачу на умовах цієї комерційної пропозиції.  

2. Строк дії цієї Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» 

триває з 01 вересня 2021 р. по 30 квітня 2022 р. (включно), крім випадків зміни 

постачальника природного газу. Приєднатись до умов цієї комерційної пропозиції 

споживач може у період з 01 до 30 вересня 2021 року (включно).  

3. Щомісячний платіж споживача вираховується шляхом ділення на 8 вартості 

планового річного об’єму споживання природного газу, визначеного за ціною, 

встановленою цією комерційною пропозицією. 

Плановий річний об’єм споживання природного газу визначається виходячи із 

місячних обсягів споживання природного газу за останні 12 місяців.  

Фактичний об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу на умовах 

Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» визначається на 

підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу природного газу 

в розрахунковому періоді. 

4. Споживач зобов’язаний сплачувати Постачальнику щомісячний платіж не пізніше 

25 числа місяця постачання газу. 

5. Постачання на умовах цієї Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ 

ПЛАТІЖ» припиняється у разі настання однієї з подій з 1 числа місяця:  

- травня 2022 р.  

- зміни споживачем умов постачання шляхом обрання іншої комерційної пропозиції 

Постачальника   

- несплати щомісячного платежу відповідно до умов цієї комерційної пропозиції.  

6. По закінченню постачання на умовах Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ 

РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» постачальник та споживач здійснюють звіряння 

планового об’єму постачання природного газу на умовах цієї комерційної пропозиції 

та фактичного об'єму (обсягу) природного газу, поставленого споживачу за 

аналогічний період. 

У випадку, коли на дату звіряння плановий об'єм (обсяг) постачання природного газу 

за Комерційною пропозицією «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» буде меншим 

за фактичний, споживач зобов’язується здійснити остаточний розрахунок за 
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фактично спожитий газ на умовах Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ 

РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» до 15 числа місяця, наступного за місяцем припинення 

постачання на умовах цієї Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ 

ПЛАТІЖ» за ціною 6,66 грн. за метр кубічний, крім того ПДВ 20% – 1,33 грн., всього 

з ПДВ – 7,99 грн. за метр кубічний. 

У випадку, коли на дату звіряння плановий об'єм (обсяг) постачання природного газу 

за Комерційною пропозицією «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» буде більшим 

за фактичний, Постачальник повертає залишок коштів споживачу за його 

письмовою вимогою або зараховує їх в рахунок майбутніх платежів. 

7. Споживач погоджується (приймає) умови Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ 

РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» шляхом подання Постачальнику нової заяви-приєднання 

згідно з вимогами пункту 9 розділу ІІІ Правил постачання або фіксації своєї згоди 

через особистий кабінет споживача, вебсайт Постачальника в мережі Інтернет за 

адресою https://cn.gaszbut.com.ua/ , Контакт-центр за телефоном (0462) 616 304, 

мобільний додаток або в запропонований постачальником спосіб, який передбачає 

ідентифікацію споживача відповідно до законодавства про електронний 

документообіг та використання електронних документів, і сплати першого 

щомісячного платежу на умовах цієї Комерційної пропозиції. Побутовий споживач 

має право змінювати умови постачання шляхом обрання комерційної пропозиції не 

більше одного разу в календарний місяць. 

При цьому повторне подання документів, що є обов’язковими для укладання 

Типового договору постачання, не вимагається, крім випадків зміни власності на 

об'єкт постачання природного газу, приєднаний до газорозподільних систем 

Оператора ГРМ, або зміни персоніфікованих даних побутового споживача, або коли 

ці документи зазнали змін з часу надання першої, попередньої заяви-приєднання.  

Про дату, з якої здійснено перехід на Комерційну пропозицію «ТВІЙ ГАЗ 

РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ», Постачальник повідомляє споживача протягом 3 

робочих днів з дати такого переходу.  

Постачальник має право відмовити споживачу в постачанні природного на умовах 

Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» у випадку наявності 

простроченої заборгованості за поставлений (спожитий) газ на день подання заяви-

приєднання до умов цієї Комерційної пропозиції. В такому випадку Постачальник 

повідомляє про це споживача протягом 10 робочих днів з дня фіксації його згоди про 

перехід на Комерційну пропозицію «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ». 

8. Постачальник має право змінити умови Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ 

РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ», на які надав свою згоду споживач, про що зобов’язаний 

повідомити споживача про це не пізніше ніж за один місяць до введення в дію 

зазначених змін, вказавши дату, з якої мають почати застосовуватися зміни, та суть 

змін. Не вважається зміною умов комерційної пропозиції зміна ціни на природний 

газ у строки, визначені Правилами постачання. Споживач надає згоду на зміну умов 

Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ» при її обранні в 

Заяві-приєднанні до умов договору постачання природного газу побутовим 

споживачам.  

Постачальник має право припинити дію Комерційної пропозиції «ТВІЙ ГАЗ 

РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ», на умови якої надав згоду споживач, про що 

https://cn.gaszbut.com.ua/
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зобов’язаний повідомити споживача про це не пізніше ніж за один місяць, 

вказавши дату, з якої має припинити дію комерційна пропозиція, та умови 

комерційної пропозиції, які почнуть застосовуватися до споживача, якщо він не 

змінить постачальника до припинення комерційної пропозиції. 

 

 

 

Реквізити Постачальника: 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» ЄДРПОУ 39576385 

14021 м. Чернігів, вул. Любецька, 68 

№ UA323001190000026008041148001 в АТ «БАНК 

АЛЬЯНС». 

МФО 300119  
Телефон Постачальника для консультацій: +38 (0462) 61 

63 04  

Режим роботи 

щодня з 08.00 до 20.00 

Е-mail: 

contact@cngaszbut.104.ua  

 
_________________________________________ 

М. П. (за наявності) 
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