
 Порядок розрахунків за договором
розподілу природного газу
непобутових споживачів.

 Розрахунки споживача за послугу розподілу природного
газу,  що  надається  Оператором  ГРМ  за  договором
розподілу  природного  газу,  здійснюються  виходячи  з
величини  річної  замовленої  потужності  об’єкта  (об’єктів)
споживача  та  оплачуються  споживачем  рівномірними
частками протягом календарного року.

Місячна  вартість  послуги  розподілу  природного  газу
визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності
об’єкта  (об’єктів)  споживача  на  тариф,  встановлений
Регулятором  для  відповідного  Оператора  ГРМ  із
розрахунку  місячної  вартості  одного  кубічного  метра
замовленої потужності.

 Річна  замовлена  потужність  об’єкта  (об’єктів)
споживача на розрахунковий календарний рік визначається
Оператором  ГРМ  виходячи  з  фактичного  обсягу
споживання природного газу цим об’єктом за  газовий рік,
що  передував  розрахунковому  календарному  року,  який
визначається відповідно до вимог цього Кодексу.

Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж
до  20  жовтня  календарного  року,  що  передує
розрахунковому (крім замовлення потужності на 2020 рік,
яке здійснюється до 01 листопада), подати Оператору ГРМ
уточнену заявку на величину річної замовленої потужності
сумарно  по  всіх  його  об’єктах  у  газорозподільній  зоні
відповідного  Оператора  ГРМ  на  розрахунковий
календарний рік. 



Якщо  фактичний  обсяг  використання  потужності
(протягом  календарного  року)  буде  перевищувати
замовлену споживачем річну потужність, величина
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перевищення  має  бути  сплачена  споживачем  за
двократною вартістю тарифу на розподіл природного газу
на  користь  Оператора  ГРМ  відповідно  до  договору
розподілу природного газу.

Фактичний обсяг використання потужності визначається
виходячи із фактичного обсягу споживання природного газу
наростаючим  підсумком  протягом  відповідного
календарного року.

У  випадку  якщо  річна  замовлена  потужність  об’єкта
(об’єктів)  споживача  на  розрахунковий  календарний  рік
визначається  Оператором  ГРМ  виходячи  з  фактичного
обсягу  споживання  природного  газу  цим  об’єктом  за 
газовий  рік,  що  передував  розрахунковому  календарному
року, нарахування Оператором ГРМ вартості перевищення
замовленої потужності не здійснюється.

На період до кінця  2019 року Оператор ГРМ визначає
річну замовлену потужність об’єкта споживача виходячи з
фактичного  обсягу  споживання  природного  газу  цим
об’єктом за  період  з  01  жовтня  2018 року по  30  вересня
2019 року.

 Споживач,  що  не  є  побутовим,  який  здійснив
замовлення річної потужності відповідно до абзацу третього
пункту  2  цієї  глави,  має  право  з  10  липня  по  23  липня
розрахункового календарного року подати Оператору ГРМ
заявку  на  уточнення  (збільшення/зменшення)  величини
річної замовленої потужності сумарно по всіх його об’єктах
у  газорозподільній  зоні  відповідного  Оператора  ГРМ  на
розрахунковий календарний рік.



 Періодом  для  здійснення  розрахунків  за  договором
розподілу природного газу є календарний місяць.
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Оплата  вартості  послуг  за  договором  розподілу
природного  газу  здійснюється  споживачем  на  підставі
відповідного рахунка Оператора ГРМ на умовах договору
розподілу природного газу.

Остаточний  розрахунок  за  надані  у  звітному  місяці
послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця,
наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та
з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані
кошти на рахунок Оператора ГРМ.

Реквізити ПрАТ “Тернопільміськгаз” для оплати за послуги
з розподілу природного газу: 

46008, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького,  20

 р/р UA063348510000000026004105143

 АТ  «ПЕРШИЙ  УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у м. Києві, 

МФО 334851,  Код ЄДРПОУ 21155959


