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Шановний Сергiю Володимировичуt

пооiдомлясмо, що Tepмil] пiдключенtlя побутових споживачiв до тарифу (твlй ГАз
РlВНОМlРНИЙ ПЛАТl)(,) продовжено до 30 вересня 2021 року.

наrадусмо, що основною перевагою комерцiйнот пропозицiт (твlй гд3 рlвномlрнии
пЛАтlЖ,, о мохпивiсть клiента piBHoMipHo розподiлити фiнаllсове нааантаження на сlмейний бюджет

протягоМ року, вlдслнстЬ надмlрногО навантаженнЯ в олалювальниЙ перiод та однаковий

цомiсячний платi)( впродов)к TepмiHy дi'i комерцiйноj'пропози[(i'i, тобто з MoMeHry пiдключення та до
З0,04.2022 року,

У paMiax t.lic'i пропозlацi клiснт сплачуе до 25 числа мiсяця, в якому здiйснюеться
лостача}lня природного газу, однакову суму незале)кL]о вiд обсягу спожитого природного_газу,

пiсля закillчеlIl.]я TepMiHy дii комерцiйноl пропозицi'] кТВlЙ Гдз рlвномlрниИ ПЛдтlЖD з

кожчим кпlентом ПРОВОДИТt,Ся ]вjрБн.я факти.l1,1о спо.{(и Iоrо природlоlо газу та, вiдпоsiдно. в разi
аереплати цr-] сума зараховуоться в paxylloк tааЙбутнiх платежiв, в разi, коли обсяг факrично
anb*"roro природногО ,.азу о бiльш"п' за той, щс було визначено пiд час пiдключення до. колrерцiйноl

лропозицiТ, *лiе"-1 провод"ть остаIочниЙ розрахунок за цiною комерцiйноl' пропозицii (твlИ гдз
рtВномlрнИй плАтlжll,

Розрахуноr, розмiру щоlйiсячlого платежу здlйснюоться IJJляхом множечня рiчного обсягу

споживаннЯ природ1-1огО газу на зафiксоВану на piк цiну та дiленнЯ на piBHi "lастини залежно вiд

м сяця п дкгlo-1(,lr,,я до |,I)()гll)зиll l,

Допр"*паду,якr,rlорiчнийобсяг(з01.09.2020рокупо31.0в.2021 року) складао ]500 м, куб,, а

KjlieHT п iдкгllоч alcт ься дсl комерцiйлlо прOпозицii в Bepecнi 2021 року, то розрахувок щомiсячl,]оl' суми

плате)(у проводиТься так: (1500 м, куб х 7,99 грн,)/В мiсяцlв_= ]49В,13 грн, щомlсяця,
flгя пiлкг,очеt,ttя до комерцlйFоi прогозйчii "твlй гдз рlвномlрний '1лдтlж,l клrенту

необхiдно лише пiдписати заяву-присднання та сплаrи"rи пepLt]y частку щомiсячного платежу,

на вс] питаtlня, якl мо)куть виникнли у клiснтtв, lйожна отримати вiдповlдi безпосередньо у
менеджерiВ вiлповiдlrих рег]онiв ТОВ (ХАРкlВГАЗ ЗБУТл за телсфонами:

flля жителiв м XapKiB: 057-72В-OЗ-4,], О57 -72В,аЗ-42
Д,lя яите, " в Xal,Kiqcbr(il ()6I,.,с ! l

067-911_08-26
067-911_0в-51

Kpacнol радськи йr siддiл продажis 067-911-08-В4
Куп'янськийвiддiлпродажiв 067-911-09-50
Мереф'янськийвiддiлпрода)кlв 067-911-09-75
Чугуiвський вiмiп продажiв 067-91 1-08-93
або, надiславши повiдомленlIя на Viber (096) 34 64 975.
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