Додаток 1
до Типового договору постачання природного
газу побутовим споживачам
(пункт 1.3 розділу І)
Постачальнику:
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»
(назва Постачальника)
Споживач: ____________________________________
(П. І. Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))
____________________________________
(телефон)
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам
Ознайомившись з умовами Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року N 2500 (далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою: https://km.gaszbut.com.ua/ та в
друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності: «Подільські вісті» №148, №149 від 29.12.2015р., приєднуюсь до умов
Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
Також цим підтверджую, що не маю простроченої заборгованості за спожитий природний газ перед попереднім постачальником та усвідомлюю
невідворотність відповідальності, визначеної цивільним та кримінальним законодавством, у разі надання недостовірної інформації.
______________
(дата)

___________________________
(особистий підпис)

1

Вид об'єкта (приватний будинок, квартира, комунальна
квартира, літня кухня тощо)

2

Адреса об'єкта

3

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав
договір розподілу природного газу

4

EIC-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами
Кодексу газорозподільних систем

____________________________
(П. І. Б. Споживача)

ПРАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ"

За Договором розрахунок Споживача за природний газ здійснюється*:
На підставі даних Оператора ГРМ про об'єм (обсяг) газу,
визначений за договором розподілу природного газу, за
підсумками місяця

так
(так/ні)

За плановою величиною середньомісячного споживання
природного газу на рівні**

_________________
(в опалювальний період)
________________
(у міжопалювальний період)

____________________
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)
____________________
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

____________
* Необхідно обрати лише один з варіантів.
** Постачальник зобов'язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об'єму
(обсягу) газу за даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.
Спосіб оплати за цим Договором:
За квитанціями розрахункової книжки Постачальника

_____________
(так/ні)

____________________
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

За платіжними документами (рахунками), які виписує
Постачальник

так
(так/ні)

____________________
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
__________________
(дата)

________________________
(особистий підпис)

_________________________
(П. І. Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та
можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо
кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.
Примітки:
1. За наявності іншого співвласника об'єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об'єкта
уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника
(співвласника).
2. Якщо Постачальником є суб'єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу"
покладені спеціальні обов'язки із постачання природного газу побутовим споживачам, заява-приєднання має містити нижченаведену
інформацію:
Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові
пільговика

Розмір пільги

Підтвердний документ

Вітаємо!
У квітні 2021 року закінчилися дія урядового рішення про встановлення граничної ціни
на газ у 6,99 грн за кубометр, і блакитне паливо у деяких компаній почало дорожчати. Однак
у значних постачальників ціна газу в квітні залишилися незмінною. Споживачі все частіше
змушені думати про зміну постачальника газу.
Значні постачальники газу в Україні працюють під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ»

Один з таких постачальників - ТОВ «Хмельницькгаз Збут», більше п'яти років надійно
забезпечує енергоресурсом жителів Хмельницького та області. Компанія активно розвиває в
регіоні мережу центрів з обслуговування клієнтів, що наразі налічує 26 точок контакту, 22
центри обслуговування клієнтів та онлайн-сервіси.

ПРИЄДНАТИСЯ ДО НАС ДУЖЕ ПРОСТО:
1. Заповніть заяву на звороті
2. Зробіть скан-копії таких документів:




документи, якими визначено право власності чи користування
(приміщення);
документ, що посвідчує особу споживача
реєстраційний номер облікової картки платника податків.

на

об'єкт

3. Заяву та скановані копії документів надішліть на нашу поштову адресу:
29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 32, 2 поверх, ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»

Виникли запитання?
Телефонуйте за номером: 097 48 11 390 – наш менеджер вас проконсультує

