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ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧЕМ  

ДО УМОВ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
 

Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:  

 наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного 

з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт 

споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як 

суб’єкту ринку природного газу; 

 наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору 

постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов; 

 включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному 

розрахунковому періоді. 

 відсутність простроченої заборгованості побутового споживача перед діючим 

постачальником за поставлений природний газ (за його наявності), що має 

підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним 

актом звірки розрахунків.  

Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, 

що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання 

природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх 

побутових споживачів України. 

 

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з 

урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного 

приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим 

споживачам 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), що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора 

та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору. 

На письмову вимогу побутового споживача постачальник зобов’язаний протягом десяти 

робочих днів з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому 

споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору 

постачання природного газу побутовим споживачам. 

 

На нашому веб-сайті розміщений чинний Типовий договір постачання природного газу 

та Форма заяви-приєднання. Також на нашому веб-сайті Ви можете ознайомитись із діючими 

умовами базової річної пропозиції та інших комерційних пропозицій постачання природного 

газу; цінами на природний газ. 

 

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. 
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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). 

 

За однією поштовою адресою укладається один договір постачання природного газу. 

У разі коли об’єкт побутового споживача перебуває у власності (користуванні) кількох 

осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової 

згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні. 

 

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 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 повинен самостійно звернутися до 

постачальника з відповідною заявою-приєднанням 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. 

 

Якщо побутовий споживач бажає змінити умови постачання за договором постачання 

природного газу шляхом обрання іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен 

подати нову заяву-приєднання або зафіксувати свою згоду на зміну таких умов через особистий 
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кабінет споживача, вебсайт постачальника, кол-центр, мобільний додаток або в запропонований 

постачальником спосіб, який передбачає ідентифікацію споживача відповідно до законодавства 

про електронний документообіг та використання електронних документів. 

При цьому повторне подання інших документів не вимагається (крім випадків, коли ці 

документи зазнали змін з часу надання першої заяви-приєднання). 

На вимогу споживача постачальник зобов'язаний надати дані, які підтверджують згоду 

споживача на обрання іншої комерційної пропозиції, протягом п'ятнадцяти днів з дня 

отримання запиту. 

Постачальник зобов'язаний повідомити споживача про дату, з якої здійснено перехід на 

іншу комерційну пропозицію, протягом трьох робочих днів з дати такого переходу. 

У випадку відмови в наданні іншої комерційної пропозиції споживачу постачальник 

письмово повідомити про це споживача протягом десяти робочих днів з дня фіксації його згоди 

про перехід на іншу комерційну пропозицію. 

Спосіб повідомлення споживача повинен відповідати способу в який споживач 

повідомив постачальника про намір обрання іншої комерційної пропозиції постачальника. 

 

 

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 Правилами постачання природного газу. 

 

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. 

 

У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок 

постачання відбувається протягом трьох тижнів з дня реєстрації заяви-приєднання споживача 

до договору постачання природного газу. 

 

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 заява-приєднання 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. 

 



Договір постачання природного газу побутовим споживачам з постачальником має бути 

укладений на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний побутовому 

споживачу в розрахунковому періоді. 

 

За власної ініціативи постачальник має право надати споживачу підписану його 

уповноваженою особою письмову форму договору на постачання природного газу. 

 

У разі передачі об’єкта побутового споживача або його частини в оренду та обумовлення 

договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення 

орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником 

може бути укладений договір на постачання природного газу в порядку, визначеному 

Правилами. 

У разі звільнення займаного приміщення (остаточного припинення користування 

природним газом) побутовий споживач зобов'язаний повідомити про це діючого постачальника 

не пізніше ніж за двадцять один день до дня звільнення приміщення (остаточного припинення 

користування природним газом) та остаточно з ним розрахуватись за договором на постачання 

природного газу до вказаного споживачем дня звільнення приміщення (остаточного 

припинення користування природним газом) включно. 

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем діючого 

постачальника про звільнення приміщення (остаточне припинення користування природним 

газом) споживач зобов'язаний здійснювати оплату за договором на постачання природного газу, 

виходячи з умов договору. При цьому договір постачання природного газу з новим споживачем 

укладається після розірвання договору на постачання із споживачем, який звільняє приміщення. 

 

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за вільними цінами, 

крім ціни постачальника із спеціальними обов’язками, яка встановлюється відповідно до 

законодавства. 

 


