
 

 
 

СПОСОБИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ГАЗ 
 

У відповідності до положень чинного законодавства України розрахунки за поставлений 
споживачу (покупцю) природний газ здійснюються переважно безготівковим способом шляхом 
перерахування відповідних грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок. Але в 
залежності від потреб та можливостей покупця/споживача, враховуючи положення чинного 
законодавства України постачальник має можливість запропонувати споживачу (покупцю) 
природного газу на його вибір спосіб оплати шляхом використання будь-якого банківського 
платіжного сервісу, онлайн-переказу, поштового переказу, внесення готівки на рахунок 
постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких є справедливим, прозорим і 
недискримінаційним між споживачами (покупця). 

Порядок оплата за використаний природний газ між постачальником та споживачем 
(покупцем) здійснюється в порядку, що узгоджений умовами укладеного договору постачання 
природного газу. 

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата зарахування коштів 
на банківський рахунок Постачальника.  

Оплата за природний газ здійснюється споживачем (покупцем) виходячи з умов 
відповідного договору постачання природного газу і може, зокрема, бути у формі: 

1. оплата подекадно (упродовж місяця поставки) з остаточним розрахунком, що 
проводиться за фактичний об’єм (обсяг) поставленого природного газу; 

2. попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактичний об’єм 
(обсяг) поставленого природного газу; 

3. оплати по факту споживання за фактичний об’єм (обсяг) поставленого природного 
газу. 
Фактичний об’єм (обсяг) поставленого природного газу – це фактичний об'єм (обсяг) 

поставленого природного газу Споживачу, за даними Інформаційної платформи Оператора ГТС, 
що містяться у розділі: «Попередні/остаточні відбори ПГ по споживачам за період», за підсумками 
розрахункового періоду (газового місяця).  

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення платежів по факту споживання 
природного газу, попередньої оплати, планових подекадних платежів та остаточного розрахунку 
зазначаються у договорі постачання природного газу. 

За несвоєчасну оплату передбачених договором платежів понад обумовлений термін 
споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором. 

Розрахунки споживача за використаний природний газ здійснюються за розрахунковий 
період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору. 

У разі переплати за поставлений газ протягом відповідного розрахункового періоду 
(газового місяця), сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступний 
розрахунковий період (газовий місяць) або повертається Споживачу на його письмову вимогу, за 
умови відсутності заборгованості Споживача за цим Договором. 

Прострочення Споживачем оплати є підставою для Постачальника припинити постачання 
газу Споживачу. 

Компенсація вартості витрат Постачальника на оплату послуг замовленої (договірної) 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи на місяць постачання природного газу 
розраховується за тарифом та коефіцієнтом 1,10, який визначено Постановою НКРЕКП «Про 
затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» від 22.04.2019 р. № 580, Постановою НКРЕКП 
від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на 
послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 
2020 – 2024 роки». 

 
Більш детальну інформацію щодо способу та умов оплати природного газу, що пропонується до 
постачання Ви можете отримати за контактним номером телефону, що вказаний на сайті або 
шляхом направлення листа (запиту) на електронну адресу ТОВ “ФПК «РЕСУРСГРУП». 
 


