
Загальні умови постачання природного газу 
 

Постачання природного газу здійснюється виключно споживачам які не є 
побутовими. 

 
 Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким 

постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та 
кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість 
прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та 
інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими 
стандартами та нормативно-правовими актами. 

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між 
постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. 

ст. 12, Закону України «Про ринок природного газу» 
 
 
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 ЕІС-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 
ЕІС-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. 

 
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 діючим постачальником; 

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

 
Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є 

істотними та обов'язковими для цього виду договору: 
1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по 

батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу; 
2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити 

споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах); 
3) ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися 

постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках 
комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник); 

4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір 
розподілу/транспортування природного газу; 

5) річні, місячні та добові планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного 
газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності); 

6) порядок перегляду та коригування договірних планових об’ємів (обсягів) 
постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду; 

7) режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду; 
8) ціна постачання природного газу за договором; 



9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ; 
10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну 

дату чи протягом відповідного періоду; 
11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, 

у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за 
відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо 
рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в 
рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін); 

12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути 
обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не 
є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених 
Правилах; 

13) порядок зміни постачальника; 
14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи 

розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання; 
15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін; 
16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг 

(вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення 
інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами; 

17) порядок вирішення спорів; 
18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про 

особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного 
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення». 

Витяг з розділу II «Порядок постачання природного газу споживачам, 
 що не є побутовими»  Правил постачання природного газу 

затверджених постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015   
 
Обсяги природного газу. 
Обсяги газу, що визначені договором є плановими та можуть змінюватись сторонами 

шляхом коригування, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця виключно за 
наявності «Заявки на коригування планових розподілів обсягів постачання природного газу» 
(далі - заявка), яку споживач надає постачальнику у терміни встановлені договором.  

У разі коли дата останнього дня строку (терміну), щодо подання заявки, припадає на 
вихідний або святковий день, то кінцевим днем строку (терміну) вважається дата робочого 
дня, що передує вихідному або святковому дню. 

Споживач зобов’язаний надати постачальнику заявку про збільшення/зменшення 
планованого місячного обсягу постачання газу до 19 числа місяця (включно), що передує 
місяцю в якому необхідно провести коригування, щодо збільшення/зменшення планового 
місячного обсягу природного газу. 

Якщо впродовж поточного розрахункового місяця плановий обсяг газу різко 
зменшується або збільшується споживач зобов’язаний до 20 числа цього місяця надати 
постачальнику заявку про збільшення/зменшення планованого обсягу.  

При збільшенні обсягів споживання газу без узгодження з постачальником, споживач 
має самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до приведення 
споживання газу у відповідність до встановлених договором обсягів. 

Витяг з договору постачання який пропонується споживачам 
 


