
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 

1. 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 побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується 
Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку. 
 
2.Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу 
газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.  
 
3. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи в точках виходу з 
газотранспортної системи.  
 
4. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ та витрати з розподілу 
природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. 
Споживач несе всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.  
 
5. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГТС та витрати з транспортування 
природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. 
Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС.  
 
6. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у Постачальника весь очікуваний обсяг споживання 
природного газу, необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.  
 
7. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу протягом місяця поставки здійснюється 
в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом ГТС.  
 
8. За підсумками розрахункового періоду, Споживач числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати 
Постачальнику копію відповідного акту 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 
ГТС/ГРМ. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та 
споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу» 
 
9. Права та обов’язки постачальників і споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і 
Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також 
договором постачання природного газу. 
 
10. Правила постачання природного газу затверджуються Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства і є обов’язковими для виконання всіма постачальниками та споживачами. 
 
11. Договір постачання повинен містити такі істотні умови: 
 
1) обов’язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому 
числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між 
постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на 
офіційному веб-сайті постачальника; 
 
2) обов’язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу 
таким споживачем на безоплатній основі; 
 
3) обов’язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині 
умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, 
якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними; 
 
4) обов’язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації; 
 
5) обов’язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення 
спорів з таким постачальником; 
 
6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання. 
 
6. Постачальники зобов’язані створювати страховий запас природного газу в розмірі не більше 10 відсотків запланованого 
місячного обсягу постачання природного газу споживачам на наступний місяць. Розмір страхового запасу встановлюється 
щорічно Кабінетом Міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників. 

 


