
Продукт «Газовий депозит» 
для побутового споживача



Газовий Депозит – це продукт для побутового споживача, який
дає можливість заощадити до 25% на вартості газу в
опалювальний сезон.

Традиційно ціна на газ відрізняється в залежності від сезону:
влітку газ дешевше, а восени та взимку, коли його споживання
суттєво більше, ціни на газ підвищуються.

В серпні ціна на газ для населення складає 4,64 грн за 1 м3*. Є всі
передумови, що цієї осені та взимку ціна зросте до 7 і більше за
1 м3* (відповідно до постанови КМУ №867).

НАК «Нафтогаз» за допомогою постачальників пропонують
споживачам зарезервувати газ на зиму за ціною, яка існує
сьогодні, а використовувати його в опалювальний сезон.

Таким чином споживач може зекономити до 25%.

Газовий Депозит 
від Нафтогазу

*без урахування ПДВ, націнки постачальника, тарифів на транспортування і розподіл



Навіщо це вам?

Запропонуйте побутовим споживачам скористатися 

продуктом «Газовий депозит від Нафтогазу»:

- ви надасте своїм клієнтам можливість зафіксувати 

привабливі ціни на газ,

- зможете покращити рівень розрахунків та 

продемонструвати свою орієнтованість на клієнта.

Запуск продукту буде супроводжуватися широкою 

інформаційною кампанією в загальнонаціональних ЗМІ. 

Значна частина постачальників України вже зацікавилася 

участю в цій програмі.



Як це працює?

НАК 
«Нафтогаз»

Постачальник

Споживач

• Укладається Додаткова угода до
Типового договору на бажаний обсяг 
газу (термін дії - з 1 жовтня по 1 
квітня)

• Максимальний обсяг газу для одного 
клієнта – 25 000 м3

• Клієнт отримує Заяву для заповнення 
та Рахунок на внесення 100% 
передоплати за газ

• Якщо обсяг газу з депозиту 
закінчується раніше запланованого 
терміну, то далі постачання та 
розрахунок за умовами ПСО

• Якщо після 1 квітня залишається газ, 
то два варіанти: або як передоплата 
вже по ПСО, або повернення грошей 
клієнту

• Усі передоплати від клієнтів 
надходять на спецрахунок і 
розщеплюються: оплата НАКу за газ і 
2,5% Постачальника

• В кінці кожного місяця Постачальник 
передає НАК реєстр з EIC-кодами і 
обсягами спожитого газу по кожному 
Споживачеві

• Постачальник відкриває окремий 
Спецрахунок поза межами ПСО

• Укладається Договір між НАК і 
Постачальником



Оформлення і використання клієнтом

Отримуйте  
передплачений газ за 
літніми цінами взимку

Внесіть 100% передплати  
за замовлений обсяг газу 
за літніми цінами

Підпишіть додаткову

угоду щодо обсягу, вартості,  
дати надання послуг

Зверніться з паспортом  
до Центру обслуговування  
клієнтів
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Ми просимо у своїх комунікаціях з споживачами використовувати наступне:

• Нафтогаз гарантує кінцевому Споживачу, що газ є у наявності
• Нафтогаз допомагає людям уникнути підвищення ціни на газ
• Нафтогаз демонструє населенню переваги ринку газу
• Нафтогаз дає побутовому споживачеві рівні з промисловими споживачами права
• Нафтогаз - соціально відповідальна компанія, яка піклується про клієнтів

Сформовані тезиси:

• Набридлі тарифні гойдалки? Зафіксуйте літню ціну на газ до кінця зими з «Газовим депозитом від Нафтогазу»

• «Газовий депозит від Нафтогазу»: газ за літніми цінами до кінця зими, з гарантією державної компанії

• «Газовий депозит від Нафтогазу»: зекономте до 25% витрат на закупівлю газу!

Роль Нафтогазу у створенні Продукту:



Продукт просувається по усій території України

Учасники: усі постачальники природного газу для побутових споживачів

Старт кампанії: 20.08, присвячена святкуванню Дня Незалежності

Інструменти просування:

• Особистий кабінет. В залежності від функціоналу, клієнт отримає
пропозицію та можливість в динамічному форматі (інструмент
«Калькулятор») порахувати можливу вигоду при різних об’ємах

• Сайт. У розділі «Новини» подається інформація про запуск унікальної
послуги. Дається опис та переваги: порівняння ціни на продукт, ціну
ПСО і різницю при обсязі 1 000 і 5 000 м3

• ЦОК. У місцях контакту клієнтів з постачальником (Центри
обслуговування клієнтів) будуть розміщені плакати з інфографікою та
коротким описом вигідної пропозиції

Планується також інформаційна кампанія в загальнонаціональних ЗМІ

Як плануємо просувати продукт



Дякуємо!
Додаткова інформація за телефоном:

044 586 3308


