ДОДАТКОВА УГОДА

до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИГАЗ ЗБУТ», далі – Постачальник, в особі
_____________________________________________________________________________________________, який (-а)
діє на підставі _________________________________________________________________________, з однієї сторони, і
Споживач - фізична особа, об’єкт якої фізично підключений до газорозподільної системи Оператора ГРМ АТ
«Сумигаз», 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 4.2 Розділу IV «Ціна, порядок обліку та оплати природного
газу» Договору, шляхом доповнення підпунктом 4.2.1 наступного змісту:
«4.2.1. Споживач має право замовити у Постачальника об’єм (обсяг) природного газу на період з 01 жовтня
поточного року до 31 березня наступного року (включно) за ціною 4,996277 грн., крім того ПДВ 20% – 0,999253 грн.,
всього з ПДВ – 5,99553 грн. за 1 метр кубічний, на умовах 100% передплати до 25 вересня поточного року (включно).
Вказана ціна, не включає витрати на транспортування і розподіл природного газу. В місяці, наступному за місяцем
споживання природного газу на умовах передоплати, Споживач отримує рахунок Постачальника на оплату, який
включає витрати на транспортування і розподіл природного газу.
Об’єм (обсяг) замовленого та передплаченого природного газу не може перевищувати 25 тис. куб. м на один ЕІС –
код побутового споживача.
Споживач має право самостійно визначити об’єм (обсяг) природного газу та період, в якому ним буде здійснено
споживання передплаченого об’єму (обсягу) природного газу, шляхом подачі заявки до Постачальника або в
Особистому кабінеті Споживача на сайті Постачальника не пізніше останнього числа місяця, в якому споживається
природний газ. У разі неподання заявки, передбаченої цим абзацом, споживання передплаченого об’єму (обсягу)
природного газу здійснюється в порядку, передбаченому абзацами 4-6 цього підпункту
Якщо в період, з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, ціна на природний газ буде нижчою за
ціну, за якою було здійснено передплату, то постачання здійснюється за цінами та на загальних умовах, передбачених
Договором, без урахування передплаченого об’єму (обсягу) природного газу.
Протягом періоду з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, за умови що ціна природного газу у
вказаний період дорівнює або більше діючої у місяці споживання природного газу, Споживач першочергово споживає
передплачений об’єм (обсяг) природного газу. У випадку повного споживання передплаченого об’єму (обсягу)
природного газу, Споживач оплачує послуги з постачання природного газу на загальних умовах, передбачених п.п. 4.5
– 4.8 Договору.
У разі, якщо станом на 01 квітня наступного року, об’єм (обсяг) природного газу, спожитого Споживачем, буде
менший за передплачений, то Постачальник повертає залишок коштів Споживачу за його письмовою вимогою 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 № 26031924430857 в Сумській обласній дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» Відділення
№303/18, код Банку 320478, на ціну природного газу (з ПДВ), визначену абзацом першим підпункту 4.2.1. Договору.
2. Після визначення в заявці побутового споживача до Постачальника або в Особистому кабінеті Споживача на сайті
Постачальника об’єму (обсягу) природного газу, замовленого на період з 01 жовтня поточного року до 31 березня
наступного року та внесення передплати за вказаний об’єм (обсяг) природного газу, Споживач надає свою фактичну
згоду про приєднання до умов, викладених в даній додатковій угоді.
3. Додаткова угода набирає чинності з дати підтвердження Споживачем наміру приєднатися до її умов, у порядку
визначеному пунктом 2 даної додаткової угоди.
4. Додаткова угода становить невід’ємну частину Договору.

Постачальник:
ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»

_______________________________________/__________/
(підпис, П.І.Б.)
М.П.

