МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО
Обґрунтування
до питання про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення
змін до Правил постачання природного газу»
Правові засади функціонування ринку природного газу України,
заснованого, зокрема, на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав
споживачів та безпеки постачання природного газу визначає Закон України «Про
ринок природного газу» (далі – Закон).
Положеннями статті 12 Закону встановлено, що права та обов’язки
постачальників і споживачів визначаються цим Законом, Цивільним і
Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу,
іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання
природного газу.
Правила постачання природного газу затверджуються Регулятором і є
обов’язковими для виконання всіма постачальниками та споживачами.
Разом з тим, положеннями статті 14 Закону гарантується усім споживачам
право вибору постачальника, а також забороняється стягувати плату або вимагати
будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку із зміною постачальника (крім
випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором
постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).
Діючий постачальник не має права встановлювати умови для припинення
договору постачання, які обмежують право споживача на зміну постачальника.
Так, на виконання вимог Закону, постановою НКРЕКП від 30.09.2015
№ 2496 було затверджено Правила постачання природного газу (далі – Правила
постачання), розділом IV яких встановлено порядок зміни постачальника
природного газу споживачем, що не є побутовим.
Відповідно до положень пункту 2 розділу ІV Правил постачання, кожен
споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним
договору постачання природного газу відповідно до умов та положень,
передбачених цими Правилами.
Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання
природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання
природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині
постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також
відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний
газ перед діючим постачальником.
При цьому, положеннями пункту 4 розділу ІІ Правил постачання
передбачено, що для укладення договору постачання природного газу споживач
має надати постачальнику, зокрема довідку про відсутність простроченої
заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за
поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його
наявності) або акт звірки розрахунків з постачальником.
Разом з цим, відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), для ефективного

виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг Регулятор розробляє та затверджує нормативно-правові акти та ініціює
внесення змін до них.
У зв’язку із зазначеним, керуючись положеннями статті 17 Закону про
НКРЕКП, з метою удосконалення процедури зміни постачальника споживачем,
що не є побутовим, Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
постачання природного газу» (далі – Проєкт постанови).
Так, запропонованим Проєктом постанови передбачається внесення змін до
Правил постачання у частині наділення споживачів, що не є побутовими, правом
надавати постачальнику при укладенні договору постачання письмовий дозвіл
діючого постачальника на перехід споживача до нового постачальника як
альтернативу письмовій довідці діючого постачальника або складеного з ним акту
звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості споживача
за поставлений газ перед діючим постачальником.
Затвердження запропонованих Проєктом постанови змін має на меті
спрощення процедури зміни постачальника для споживачів, що не є побутовими.
Цей Проєкт постанови має ознаки регуляторного акта. З огляду на
зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері пропонує:
1. Схвалити Проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
постачання природного газу».
2. На виконання положень статті 15 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
постачання природного газу» на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua з
метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади,
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха
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ПОСТАНОВА

____________________

Київ

№ _______________

Про внесення змін до Правил
постачання природного газу

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил постачання природного газу, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за
№ 1382/27827, такі зміни:
1) у розділі ІІ:
абзац шостий пункту 1 доповнити знаком та словами «, або наявність
письмового дозволу діючого постачальника на перехід споживача до нового
постачальника»;

2

абзац другий пункту 3 доповнити знаками та словами «, що
підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з
ним актом звірки взаєморозрахунків, або за умови наявності письмового
дозволу діючого постачальника на перехід споживача до нового
постачальника»;
абзац п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:
«письмову довідку діючого постачальника (за його наявності) або
складений з ним акт звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої
заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником,
або письмовий дозвіл діючого постачальника (за його наявності) на перехід
споживача до нового постачальника.»;
в абзаці другому пункту 18 після слів «перед діючим постачальником»
доповнити знаками та словами «, що підтверджується письмовою довідкою
діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків,
або за наявності письмового дозволу діючого постачальника на перехід
споживача до нового постачальника»;
2) у розділі IV:
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«Зміні постачальника має передувати укладення договору постачання
природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання
природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині
постачання природного газу в певному розрахунковому періоді. Для зміни
постачальника споживач повинен мати відсутню прострочену заборгованість за
поставлений природний газ перед діючим постачальником, що підтверджується
письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки
взаєморозрахунків, або письмовий дозвіл діючого постачальника на перехід
споживача до нового постачальника.»;
в абзаці першому пункту 5 слова «у споживача не буде простроченої
заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником»
замінити словами та знаком «споживач надав письмову довідку діючого
постачальника або складений з ним акт звірки взаєморозрахунків про
відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед
діючим постачальником, або письмовий дозвіл діючого постачальника на
перехід споживача до нового постачальника».
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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