
Обґрунтування 
до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про особливості 

надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії 
воєнного стану» 

 
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022, продовженого Указом Президента України від 14 березня 
2022 року № 133/2022, та потребою долати труднощі, які постали перед 
суб’єктами господарювання у воєнний час, необхідності забезпечити стійкість 
економіки в умовах воєнного часу, необхідності визначення особливостей 
надання замовникам послуг з приєднання до газорозподільних систем об’єктів 
щодо яких наявна довідка військової адміністрації про необхідність 
термінового приєднання об’єктів, що використовуються для задоволення 
потреб військових адміністрацій, а також інших підприємств, незалежно від 
форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними 
договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, 
правоохоронних органів і сил цивільного захисту, об’єктів, в яких 
забезпечується надання притулку для тимчасово переміщених осіб, 
функціонування тимчасово переміщених центральних органів виконавчої 
влади, суб’єктів господарювання (для забезпечення функціонування економіки 
України у воєнний період), здійснюється функціонування органів державної 
влади, об’єктів критичної інфраструктури тощо, відповідно до Закону України 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» та з урахуванням доручення Прем’єр-
міністра України Д. Шмигаля від 25 березня 2022 року № 8094/0/1-22 за 
результатами наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України 
25 березня 2022 року, щодо врегулювання процедури приєднання до 
газорозподільних систем підприємств, що переміщуються у безпечні регіони, 
з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави, 
Департаментом розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про особливості 
надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного 
стану» (далі – Проєкт постанови). 

Зазначеним Проєктом постанови передбачається: 
забезпечення врегулювання процедури надання послуг з приєднання 

об’єктів замовників щодо яких наявна довідка військової адміністрації про 
необхідність термінового приєднання об’єктів, що використовуються для 
задоволення потреб військових адміністрацій, а також інших підприємств, 
незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за 
укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань 
України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту; 

стислі терміни надання послуги з приєднання об’єктів замовників, що 
використовуються для задоволення потреб військових  адміністрацій, а також 
інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують 
мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, 
інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил 
цивільного захисту; 

зменшення кількості документів для отримання послуги з приєднання 
під час воєнного стану; 



надання можливості виконання будівельно-монтажних робіт з 
використанням матеріалів та/або обладнання замовника. 

Зважаючи на стратегічну важливість для держави зазначеного питання 
Департамент пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про особливості 
надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного 
стану». 

 
 

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин  у нафтогазовій сфері    Т. Рябуха 



                                                
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

____________________ Київ        № _______________ 

 

 

Про особливості надання послуг з 

приєднання до газорозподільних 

систем під час дії воєнного стану   

 

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», частини другої   

статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з 

введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 

продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Операторам газорозподільних систем (далі – Оператор ГРМ) при наданні 

послуг з приєднання до газорозподільних систем для об’єкта замовника щодо 

якого наявна довідка військової адміністрації про необхідність термінового 

приєднання об’єкта: 

здійснювати врегулювання взаємовідносин згідно з розділом V Кодексу 

газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 

2015  року  № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 

2015 року за № 1379/27824 (далі – Кодекс); 

надавати замовнику інформацію щодо величин технічної потужності та 

вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) в 

певній точці/ділянці газорозподільної системи, визначеній замовником, 

протягом 2 календарних днів на безоплатній основі; 



 2 

не витребувати від замовника надання копії документів, якими визначено 

право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або 

копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну 

ділянку при наданні заяви на приєднання. Надання таких документів 

здійснюється замовником у разі можливості; 

забезпечувати протягом одного календарного дня у будь-який зручний для 

сторін спосіб (sms інформування, електронна пошта тощо) уточнення даних, 

якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення 

або подані не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце 

забезпечення потужності знаходиться на ділянці газорозподільної системи, яка 

використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує 

узгодження з ним нових приєднань; 

протягом п’яти календарних днів з дня реєстрації заяви про приєднання 

(або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих 

документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання 

визначати тип приєднання замовника та у цей самий строк надавати йому (у 

визначений в опитувальному листі спосіб) проєкт договору на приєднання та 

проєкт технічних умов приєднання за відсутності зауважень до поданих 

документів або після їх усунення; 

забезпечувати надання послуг з приєднання згідно з пунктом 2 цієї 

постанови якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або 

межі земельної ділянки замовника; 

забезпечувати перенесення існуючих складових газорозподільної системи, 

роботи та супутні послуги, пов’язані з їх перенесенням, за власний рахунок; 

впродовж двох календарних днів після надання замовником 

підтверджуючих документів про введення в експлуатацію газових мереж 

внутрішнього газопостачання (за наявною можливістю) та їх фізичну наявність 

в точці приєднання, а також передачі Оператору(ам) ГРМ одного екземпляра 

проєкту внутрішнього газопостачання забезпечувати підключення об’єкта 

замовника до газорозподільної системи (фізичне з’єднання газових мереж 

зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником 

оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не 

встановлений пізніший термін; 

здійснювати пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання в 

установленому законодавством порядку протягом двох календарних днів за 

умови укладання договору розподілу природного газу та після набуття 

замовником (споживачем) підтверджених обсягів природного газу на 

відповідний період; 

дозволяється отримувати від замовника (за його згодою) певні ресурси 

(товарно-матеріальні цінності, виконання робіт/послуг тощо) для можливості 

прискорення робіт з приєднання в частині створення газових мереж зовнішнього 

газопостачання. У такому випадку між сторонами укладається договір яким 

врегульовуються питання купівлі-продажу товарів/надання послуг/ виконання 

робіт. 
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2. Операторам ГРМ при наданні послуг з приєднання для об’єкта 

замовника щодо якого наявна довідка військової адміністрації про необхідність 

термінового приєднання об’єкта, а протяжність газової мережі зовнішнього 

газопостачання, яку необхідно побудувати не перевищує 1000 метрів, а також 

якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на 

приєднання документів замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем 

проєктних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, та виконавцем 

робіт зі встановлення вузла обліку газу:  

визначати точку приєднання для замовника відповідно до договору на 

приєднання на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території 

такої земельної ділянки. При цьому надання послуг з приєднання (будівництво 

газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності 

до точки приєднання) забезпечується Оператором ГРМ за власний рахунок; 

після укладення договору на приєднання забезпечувати приєднання 

об’єкта замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж місячного 

строку;  

забезпечити: 

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж 

зовнішнього газопостачання (у разі можливості), 

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності та у разі 

можливості), 

виконання інженерно-геодезичних вишукувань, 

розробку та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання, 

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних 

документів про початок будівельних робіт (за наявною можливістю), 

будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання, 

введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових 

мереж зовнішнього газопостачання в установленому законодавством порядку (у 

разі можливості), 

встановлення та приймання в експлуатацію комерційного вузла обліку газу 

із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та 

несанкціонованого доступу, 

відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва, 

підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці 

забезпечення потужності, 

підключення до газорозподільної системи газових мереж внутрішнього 

газопостачання замовника в точці приєднання з урахуванням вимог Кодексу, 

укладення договору розподілу природного газу з урахуванням вимог 

Кодексу, присвоєння EIC-коду та його реєстрацію на інформаційній платформі 

Оператора газотранспортної системи,  

пуск газу на об’єкт замовника з урахуванням вимог Кодексу (за наявністю 

постачальника), 

пролонгацію договору на приєднання за узгодженням сторін.  
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3. Операторам ГРМ врегульовувати усі питання, що стосуються 

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, 

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

отримання дозвільних документів про початок/закінчення будівельних робіт, 

введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж під 

час воєнного стану за у разі можливості, а у разі відсутності такої – врегулювати 

(оформити) після припинення або скасування воєнного стану. 

Операторам ГРМ заборонено витребувати від замовника надання 

документів зазначених в абзаці першому цього пункту. Надання таких 

документів здійснюється замовником у разі можливості, а у разі відсутності такої 

– виконуються (оформлюються) після припинення або скасування воєнного 

стану. 

 

4. Оператор ГРМ має повідомити замовника, що не належить до категорії 

побутових споживачів та виконує життєво важливі функції для забезпечення 

обороноздатності держави про необхідність замовнику звернутися до 

відповідних органів виконавчої влади для можливості подальшого укладення 

договору з постачальником «останньої надії» згідно з Положенням про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06 березня 2022 року № 222. 

 

5. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до дня 

припинення або скасування дії воєнного стану, крім пункту 3, який діє до 

остаточного врегулювання усіх питань, що стосуються оформлення земельних 

відносин щодо траси прокладання газових мереж, отримання містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання дозвільних документів 

про початок/закінчення будівельних робіт, введення в експлуатацію 

новозбудованих (реконструйованих) газових мереж. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський 


