
Порядок розрахунків за договором 

розподілу природного газу 

 побутових споживачів. 
 

   Повідомляємо, що у зв’язку із прийняттям 
НКРЕКП постанови № 2080 від 07.10.2019 року 
змінились умови та порядок оплати за послуги з 
газопостачання. Так, починаючи з 01.01.2020 
року споживачі природного газу отримуватимуть 
окремі рахунки до сплати за послугу з розподілу 
природного газу (за фізичну доставку) та рахунки 
за природний газ як товар. Відповідно до глави 6 
розділу 6 Кодексу ГРМ, плата за послуги з 
розподілу природного газу здійснюються 
виходячи з величини річної замовленої 
потужності об’єкта 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 
споживача на тариф, встановлений НКРЕКП для 
відповідного Оператора ГРМ із розрахунку 
місячної вартості одного кубічного метра 
замовленої потужності. Тариф для ПрАТ 
“Тернопільміськгаз” встановлений постановою 
НКРЕКП № 3041 від 24.12.2019 становить : 

1) на період з 01 січня 2020 року до 30 червня 
2020 року включно – у розмірі 0,33 грн. за 1 м3 на 
місяць (без урахування ПДВ); 



2) з 01 липня 2020 року – у розмірі 0,35 грн. за 1 
м3 на місяць (без урахування ПДВ). 

Річна замовлена потужність об’єкта споживача на 
розрахунковий календарний рік визначається 
Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу 
споживання природного газу цим об’єктом за 
газовий рік (період часу, який розпочинається з 
першої газової доби жовтня поточного 
календарного року і триває до першої газової 
доби жовтня наступного календарного року), що 
передував розрахунковому календарному року, 
який визначається відповідно до вимог Кодексу 
ГРМ. 

Наприклад: з 01.10.2018 по 31.09.2019 споживач 
використав 120 м3 природного газу. Щомісячна 
вартість послуги розподілу природного газу 
розраховується наступним чином: 

120 м3 : 12 місяців = 10 м3 (як добуток 1/12 річної 
замовленої потужності) 
на період з 01.01.2020 року до 30.06.2020 року 
включно 10 м3 х 0,33 грн. = 3,30 грн. (з 
врахуванням ПДВ – 3,96 грн.). 
з 01 липня 2020 року. 10 м3 х 0,35 грн. = 3,35 грн. 
(з врахуванням ПДВ – 4,02 грн.). 

Оплата вартості послуги з розподілу природного 
газу здійснюється Споживачем, який є 
побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому 
надаються послуги з розподілу природного газу, 
на підставі рахунка Оператора ГРМ. Оплата 



здійснюється виключно грошовими коштами на 
поточний рахунок Оператора ГРМ.  

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

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

 р/р UA963348510000000026008108265 АТ 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» у м. Києві,  

МФО 334851,  Код ЄДРПОУ 21155959. 

 


