
Загальні умови газопостачання 
   Умови постачання природнього газу регулюються нормами ЗУ «Про ринок природного 
газу» № 329-VIII від 09.04.2015, Правил постачання природного газу, затвердженими 
Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015, Кодексу газотранспортної системи та Кодексу 
газорозподільних систем.   

   Підставою для постачання природного газу споживачу є:   

- Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газорозподільної системи, 
договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між 
споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ 
персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу; 

- Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, 
договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку 
між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС 
персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу; 

- Наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання 
природного газу та дотримання його умов; 

- Наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий 
період для потреб споживача; 

- Відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ 
перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися 
письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки 
взаєморозрахунків.   

   Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання 
природного газу, який укладається відповідно до вимог діючого законодавства, за яким 
постачальник зобов'язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для 
споживача об'ємах (обсягах), а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику 
вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, щовизначені договором.   

   Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких 
вимог:   

- Споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким 
постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений 
природний газ перед діючимпостачальником; 

- Договірпостачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу 
постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного 
газу; 

- Договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг 
споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці 
комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, та на строк, який кратний 
величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного 
газу.   

   Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими 
Кодексом газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між 
постачальником та споживачем договору постачання природного газу.   



   Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового 
періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом 
газотранспортної системи.   

   Споживач (крім побутового споживача) має дотримуватися підтвердженого обсягу 
природного газу (затвердженої номінації), визначеного для нього постачальником на 
відповідний розрахунковий період, а у разі наближення можливого його перевищення за 
підсумками розрахункового періоду зобов'язаний попередити про це свого постачальника 
та у разі відмови постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування 
(реномінації) в установленому законодавством порядку здійснити заходи з обмеження 
(припинення) власного споживання природного газу для недопущення перевищення 
підтверджених обсягів природного газу (затвердженої номінації).   

   За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний 
природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.   

   Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду 
здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добовоїнорми, якщоі нший режим 
споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу. 

   Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен 
перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання 
обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від 
підтвердженого обсягу природного газу.   

   За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за 
розрахунковим, зобов'язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про 
фактичний об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу 
за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, 
відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем. 

   На підставі отриманих відспоживачаданих та/або даних Оператора ГТС постачальник 
протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-
передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим 
представником постачальника. 

   Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про 
фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом 
газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, 
укладеним між постачальником та Оператором ГТС.   

   Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу 
зобов'язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-
передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або 
надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі 
природного газу.   

   У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності 
підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.   

   До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється 
відповідно до даних постачальника. 



   У разі передачі об'єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором 
оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого 
об'єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути 
укладений договір постачання природного газу.   

   У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування 
природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора 
ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або 
остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання 
договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, 
до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення 
користування природним газом включно.   

   За відсутності у споживача діючого постачальника та/або підтвердженого обсягу 
природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права 
здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати 
до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його 
об'єкт.  

 


