
Комерційна пропозиція «ТВІЙ ГАЗ РІЧНИЙ» 

(Базова річна пропозиція) 

Постачальника ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» (далі – Постачальник)  

від 24.04.2021 р. 

 

1. Умови базової річної пропозиції Постачальника складаються з обов’язкових умов, 

прямо передбачених Типовим договором постачання природного газу побутовим 

споживачам, що розміщений на офіційному веб-сайті НКРЕКП та Постачальника за 

такою адресою (URL): https://vl.gaszbut.com.ua/. 

Постачальник не має права змінити або припинити обов’язкові умови базової річної 

пропозиції. Не вважається зміною умов комерційної пропозиції зміна ціни на 

природний газ у строки, визначені Правилами постачання природного газу. 

2. З 01 травня 2021 р. постачання природного газу побутовим споживачам 

Постачальника на умовах базової річної пропозиції 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». 

Постачальник не має права протягом періоду дії базової річної пропозиції (з 01 

травня по 30 квітня наступного року) збільшувати ціну природного газу, який 

постачається в рамках базової річної пропозиції. 

3. Об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу на умовах базової річної 

пропозиції визначається на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором 

розподілу природного газу в розрахунковому періоді. 

4. При здійсненні постачання природного газу в рамках базової річної пропозиції 

оплата рахунка (платіжного документа) Постачальника має бути здійснена не 

пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. У разі отримання субсидії 

та/або пільг з оплати природного газу споживач вносить плату за природний газ в 

установленому законодавством порядку. 

Якщо споживач не здійснив оплату протягом 10 днів після встановленого строку, 

Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу 

споживачу у порядку, визначеному Правилами постачання.  

У разі порушення споживачем строків оплати, споживач сплачує за вимогою 

Постачальника пеню в розмірі, визначеному Типовим договором постачання 

природного газу побутовим споживачам.  

5. З 01 травня 2021 р. постачання природного газу побутовим споживачам 

Постачальника здійснюється на умовах базової річної пропозиції відповідно до 

положень Правил постачання. Строк дії базової річної пропозиції не залежить від 

початку постачання природного газу побутовому споживачу та триває до 30 квітня 

наступного року, крім випадків зміни постачальника природного газу.  

6. Побутовий споживач має право змінювати умови постачання шляхом обрання 

комерційної пропозиції Постачальника не більше одного разу в календарний місяць. 

Для цього споживач повинен подати нову заяву-приєднання згідно з вимогами 

пункту 9 розділу ІІІ Правил постачання природного газу або зафіксувати свою згоду 
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на зміну таких умов через особистий кабінет споживача, вебсайт Постачальника в 

мережі Інтернет за адресою https://vl.gaszbut.com.ua/, Контакт-центр за телефоном 

(0332) 701-704, мобільний додаток або в запропонований постачальником спосіб, 

який передбачає ідентифікацію споживача відповідно до законодавства про 

електронний документообіг та використання електронних документів. 

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, приєднаного 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 будь-яку комерційну пропозицію, у т.ч. базову 

річну пропозицію, Постачальник повідомляє споживача протягом 3 робочих днів з 

дати такого переходу. 

У разі зміни базової річної пропозиції на іншу комерційну пропозицію 

Постачальника або у разі зміни споживачем Постачальника, Постачальник має право 

відмовити споживачу обрати базову річну пропозицію цього Постачальника в 

поточному році (з 01 травня по 30 квітня), про що повідомляє споживача протягом 

10 робочих днів з дня фіксації його згоди про перехід на таку комерційну 

пропозицію. 

 

 

 

Інформація про Постачальника: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» 

 

Поточний рахунок із спеціальним режимом використання:  

1) № 26030302637745 у ТВБВ №10002/03   

Філії - ВОУ АТ «Ощадбанк»  

МФО: 303398  

2) № 26036924426189 в АБ «Укргазбанк»,   

МФО 320478  

Код ЄДРПОУ: 39589216  

ІПН: 395892103184  

 м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А 

Тел./факс:  (0332) 749315  

e-mail:office@vlgaszbut.104.ua  

ЕІС код 56X930000000030K  

  

Директор                                          М.М.Тищук  

  

  МП 
 

 


