ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
10.06.2020 № 1080
Зміни до Правил постачання природного газу

1. У розділі ІІІ:
1) абзац п’ятий пункту 1 виключити;
2) абзац третій пункту 2 після слів «умов договору постачання
природного газу побутовим споживачам» доповнити словами, знаками та
цифрами «за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору
постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі – Типовий
договір)»;
3) пункти 4 – 6 замінити сімома новими пунктами такого змісту:
«4. Для забезпечення приєднання побутовим споживачем до умов
договору постачання природного газу побутовий споживач має надати
постачальнику заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу
побутовим споживачам, підписану побутовим споживачем або уповноваженою
ним особою.
Постачальник (крім постачальника, на якого було покладено спеціальні
обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам) протягом
двадцяти днів з дня, наступного за днем отримання від побутового споживача
заяви-приєднання до договору постачання природного газу, розглядає
можливість укладення договору постачання з таким споживачем та у разі її
відсутності письмово повідомляє його про свою відмову в укладенні договору
постачання природного газу.
Форма заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу
побутовим споживачам встановлена додатком до Типового договору.
За відсутності укладеного в установленому порядку договору постачання
природного газу з постачальником споживач не має права споживати
природний газ із газорозподільної системи та має подати Оператору ГРМ
письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.
Якщо відбулась зміна власності на об’єкт постачання природного газу,
приєднаний до газорозподільних систем Оператора ГРМ, новий власник
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повинен самостійно звернутися до постачальника з відповідною заявоюприєднанням до договору постачання природного газу.
У випадку зміни персоніфікованих даних побутовий споживач
звертається до постачальника природного газу, з яким укладено договір
постачання, із заявою про внесення змін до персоніфікованих даних. Якщо
подані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача дані
потребують уточнення, постачальник протягом п'яти робочих днів з дня
реєстрації заяви надсилає споживачу письмовий запит щодо уточнення даних.
За відсутності зауважень або після їх усунення постачальник протягом десяти
робочих днів з дня реєстрації заяви повідомляє споживача про коригування
персоніфікованих даних.
5. Для укладення договору постачання природного газу побутові
споживачі разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання
природного газу побутовим споживачам пред'являють постачальнику оригінали
таких документів:
документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт
(приміщення);
документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України –
паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове
посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства –
національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта);
належним чином оформлена довіреність на представника побутового
споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури
укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).
Постачальник природного газу, крім постачальників із спеціальними
обов’язками, для укладення договору постачання природного газу має право
додатково вимагати інші документи, перелік яких визначений на сайті такого
постачальника.
Побутові споживачі мають право надавати інформацію та документи для
цілей цього пункту у вигляді електронних документів із обов’язковою
ідентифікацією та автентифікацією побутового споживача відповідно до
законодавства про електронний документообіг та використання електронних
документів. Передача інформації та документів здійснюється за допомогою
інформаційних (автоматизованих) систем постачальника та/або засобами
електронної пошти на адресу постачальника, яка зазначена на його сайті.
Постачальник із спеціальними обов’язками не має права відмовити
побутовим споживачам в укладенні договору постачання природного газу.
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6. Постачальник природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня
отримання від побутового споживача заяви-приєднання до договору постачання
природного газу здійснює перевірку на інформаційній платформі оператора
газотранспортної системи наявності діючого постачальника у такого
споживача.
У випадку наявності у побутового споживача діючого постачальника
постачальник у той же день здійснює заходи, передбачені абзацом першим
пункту 5 розділу V цих Правил.
7. Якщо подана побутовим споживачем інформація (у тому числі
документи) із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу
потребує уточнення, постачальник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації
заяви-приєднання до договору постачання природного газу надсилає споживачу
письмовий запит щодо уточнення інформації (у тому числі документів).
Якщо протягом п’ятнадцяти днів з дня реєстрації заяви-приєднання до
договору постачання природного газу побутовий споживач не надав уточнену
інформацію (у тому числі документи), подана заява-приєднання анулюється.
8. У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем
початок постачання відбувається протягом трьох тижнів з дня реєстрації заявиприєднання споживача до договору постачання природного газу.
9. Постачання природного газу постачальником починається з дня
реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника. У випадку зміни
постачальника природного газу постачання здійснюється на наступний день
після реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника. При цьому
постачальник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня реєстрації
споживача у своєму Реєстрі споживачів повідомити його про дату, з якої
постачальник здійснює постачання природного газу споживачу.
У випадку нездійснення постачальником реєстрації споживача в Реєстрі
споживачів постачальника протягом двадцяти одного дня з дня реєстрації
постачальником заяви-приєднання споживача вважається, що постачальник
відмовив в укладенні договору постачання природного газу, та подана заяваприєднання анулюється.
Постачальник має право через інформаційну платформу анулювати
подане ним повідомлення про намір споживача змінити постачальника. У
такому випадку постачальник зобов’язаний письмово повідомити споживача
про відмову в укладенні договору постачання природного газу на наступний
день після анулювання повідомлення про намір споживача змінити
постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної
системи з власної ініціативи.
10. Договір постачання природного газу побутовим споживачам з
постачальником має бути укладений на весь очікуваний обсяг споживання
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природного газу, необхідний побутовому споживачу в розрахунковому
періоді.».
У зв’язку з цим пункти 7 – 30 вважати відповідно пунктами 11 – 34;
4) в абзаці першому пункту 13 слова «двадцять робочих днів» замінити
словами «двадцять один день»;
5) пункти 17 – 21 викласти в такій редакції:
«17. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на
підставі даних про об'єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором
ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного
газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ, або за
плановою величиною середньомісячного споживання в опалювальний та
міжопалювальний періоди.
Порядок визначення об’єму (обсягу) газу та планові величини
середньомісячного споживання (якщо по них будуть здійснюватися
розрахунки) визначаються в заяві-приєднанні.
Якщо об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу буде
визначатись за плановими величинами середньомісячного споживання,
постачальник зобов'язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати
звіряння фактичного об'єму (обсягу) споживання природного газу з даними
Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок споживачу. За
відхилення нарахованих сум за плановими величинами та фактичним
споживанням за даними Оператора ГРМ пеня не стягується.
18. Розрахунковим періодом за договором постачання природного газу
побутовим споживачам є календарний місяць, крім випадку зміни
постачальника відповідно до розділу V цих Правил, коли для попереднього
постачальника розрахунковий період має визначатися як сума газових діб
місяця, що передували даті зміни постачальника, а для нового – як сума газових
діб місяця, наступних за датою зміни постачальника.
При розрахунку за квитанціями абонентської книжки постачальника
споживач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його постачальнику
не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.
При розрахунку за платіжними документами (рахунками постачальника)
оплата за послуги з газопостачання має бути здійснена споживачем у терміни,
визначені в рахунку, який не може бути меншим п'яти робочих днів з моменту
отримання споживачем цього рахунку. Рахунок сплачується не пізніше
25 числа місяця, наступного за розрахунковим.
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на
наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок
споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після
отримання такої вимоги.
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19. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором
постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та
споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який
оформлюється додатком до договору або окремим договором про
реструктуризацію заборгованості.
У разі відсутності діючого графіка погашення заборгованості
постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному
розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої
заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка
погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних
зобов'язань за договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його
недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у
порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу,
припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до
повного погашення заборгованості, крім випадків, передбачених цим пунктом.
Після отримання на інформаційній платформі повідомлення про намір
споживача укласти договір постачання природного газу з іншим
постачальником постачальник не має права припинити або обмежити
постачання природного газу на об'єкт споживача.
20. У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної
соціальної допомоги побутовий споживач вносить плату за спожитий
природний газ в установленому законодавством порядку.
21. Якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий
природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором
постачання природного газу, постачальник має право, з урахуванням положень
пункту 19 цього розділу, здійснити заходи з припинення постачання
природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового
повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити
споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед
газовим приладом та допустити представника постачальника за пред'явленням
службового посвідчення на об'єкт для пломбування запірних пристроїв, що має
здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про
припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави
та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні
після дати отримання повідомлення.
Постачальник має право здійснити заходи з припинення газопостачання
споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ. Для цього
постачальником має бути укладений з Оператором ГРМ договір на виконання
робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам
(договір не вимагається у передбачених цими Правилами випадках припинення
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газопостачання, ініційованих через інформаційну платформу Оператора ГТС).
За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання
споживачу Оператором ГРМ (крім передбачених цими Правилами випадків
припинення газопостачання, ініційованих через інформаційну платформу
Оператора ГТС) постачальник надсилає Оператору ГРМ відповідне письмове
повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним
заходів з припинення/обмеження розподілу природного газу споживачу, копію
якого надсилає споживачу (з позначкою про вручення), в якому повинен
зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно припинити
розподіл природного газу на об'єкт споживача. У такому разі Оператор ГРМ
відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов'язаних з
припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює в установленому порядку
припинення розподілу природного газу на об'єкт споживача, після чого
повідомляє про це постачальника.
Побутовий споживач, що має прострочену заборгованість перед
постачальником за послуги з газопостачання, не має права протидіяти
постачальнику та/або Оператору ГРМ у заходах із припинення газопостачання
та на письмову вимогу постачальника має самостійно припинити власне
газоспоживання.»;
6) в абзаці другому пункту 22 цифри «VI» замінити цифрами «VII»;
7) в абзаці другому пункту 23 слова та знаки «подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від
суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу» замінити
знаком та словами «, визначеному Типовим договором»;
8) у пункті 27:
після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з
Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого
постачальника;».
У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами
четвертим – дев’ятим;
абзац шостий доповнити знаком та словами «, з урахуванням вимог цих
Правил»;
9) у пункті 28:
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача
детальну інформацію про зміну цін на природний газ (крім постачальників із
спеціальними обов’язками). Зміна ціни на природний газ може здійснюватися
виключно з 01 числа місяця;».
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У зв’язку з цим абзаци п’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно
абзацами шостим – шістнадцятим;
в абзаці восьмому цифри «VI» замінити цифрами «VII»;
абзаци десятий та одинадцятий замінити одним абзацом такого змісту:
«у випадку розірвання договору постачання природного газу ініціювати
виключення побутового споживача із Реєстру споживачів постачальника та
своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до
вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про
вчинення таких дій;».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий вважати відповідно
абзацами одинадцятим – п’ятнадцятим;
в абзаці тринадцятому слова та символ «у заяві-приєднанні та/або
договорі постачання природного газу побутовим споживачам» замінити
словами «в особистому кабінеті споживача».
2. У розділі IV:
1) назву доповнити словами та знаком «споживачем, що не є побутовим»;
2) у пункті 1 слова «у тому числі побутовими споживачами» замінити
словами «що не є побутовими»;
3) в абзаці першому пункту 2 знаки та слова «(у тому числі побутовий
споживач)» виключити.
3. Після розділу IV доповнити новим розділом V такого змісту:
«V. Порядок зміни постачальника побутовим споживачем
1. Цей розділ Правил встановлює порядок зміни постачальника
природного газу побутовими споживачами.
2. Кожен побутовий споживач має право на вільний вибір постачальника
шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до
умов та положень, передбачених цими Правилами.
3. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку
іншу фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника.
4. Побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника,
повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до
договору постачання природного газу.
Порядок подання заяви-приєднання до договору постачання природного
газу визначений розділом ІІІ цих Правил.
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Отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору
постачання природного газу від побутового споживача, який має намір змінити
діючого постачальника, є початком процедури зміни постачальника.
5. Постачальник природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня
отримання від споживача заяви-приєднання до договору постачання
природного газу (за умови, що у визначений термін постачальник не прийняв
рішення про відмову в укладенні договору) направляє на інформаційну
платформу у порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи,
повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника
природного газу. Таке повідомлення направляється постачальником виключно
за умови надання споживачем заяви-приєднання до договору постачання
природного газу відповідно до вимог цих Правил та має містити дату
отримання постачальником заяви-приєднання до договору постачання
природного газу. Визначена в інформаційній платформі Оператора ГТС дата
отримання постачальником заяви-приєднання від побутового споживача є
датою початку процедури зміни постачальника.
Протягом періоду зміни постачальника новий постачальник природного
газу:
не має права повторно подавати до інформаційної платформи
повідомлення про намір одного і того ж побутового споживача змінити
постачальника природного газу;
має право анулювати подане ним повідомлення про намір споживача
змінити постачальника, про що інформаційна платформа одразу повідомляє
діючого постачальника.
Діючий постачальник на інформаційній платформі отримує повідомлення
про намір його споживача укласти договір постачання природного газу з іншим
постачальником. Таке повідомлення надсилається автоматично одразу після
подання новим постачальником повідомлення про намір споживача змінити
постачальника природного газу.
6. Новий постачальник природного газу розглядає подані побутовим
споживачем документи та приймає рішення про укладення або відмову в
укладенні договору постачання природного газу з урахуванням пункту 5
розділу ІІІ цих Правил.
7. У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем
постачальник здійснює заходи з реєстрації такого споживача у власному
Реєстрі споживачів постачальника відповідно до вимог розділу IV Кодексу
газотранспортної системи.
Постачання природного газу новим постачальником починається з дня,
наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника.
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8. У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем
початок постачання природного газу новим постачальником відбувається не
пізніше двадцять першого дня з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до
договору постачання природного газу.
9. Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох
тижнів з дня отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору
постачання природного газу від побутового споживача.
10. Після завершення процедури зміни постачальника новий
постачальник протягом трьох робочих днів письмово повідомляє побутового
споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу новим
постачальником.
11. Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з
попереднім постачальником. Попередній постачальник не пізніше ніж через
шість тижнів після виключення побутового споживача з Реєстру його
споживачів в інформаційній платформі зобов’язаний виставити такому
споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми
заборгованості, у тому числі за графіком погашення заборгованості (за його
наявності) за договором постачання природного газу. Побутовий споживач
зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з
дня виставлення такого рахунку.
Якщо до початку процедури зміни постачальника на об’єкт побутового
споживача було припинено (обмежено) постачання природного газу у зв’язку із
наявною заборгованістю, постачання природного газу новим постачальником
може здійснюватися після оплати всієї заборгованості перед постачальником, за
ініціативою якого було припинено (обмежено) постачання природного газу.
12. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу
діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання
природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим
постачальником.
13. Зміна постачальника в інформаційній платформі здійснюється в
порядку, визначеному розділом IV Кодексу газотранспортної системи.».
У зв’язку з цим розділи V – VI вважати відповідно розділами VІ – VIІ.
Заступник директора департаменту –
начальник управління тарифної, інвестиційної
політики та платіжно-розрахункових відносин
Департаменту із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері

О. Саф’янц

