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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

Умови постачання і прийому природного газу регулюються Законом України «Про 

ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, іншими нормативно-

правовими актами у сфері постачання природного газу, договором про надання послуг з 

газопостачання. 

Постачання природного газу здійснюється відповідно до Договору про постачання 

природного газу. 

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі Типового 

договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку. 

Фізичні особи, які використовують природний газ для професійної та/або комерційної 

діяльності, прирівнюються до споживачів, що не є побутовими. 

_______________________________ 

споживач - юридична або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ на підставі договору 

постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не 

для перепродажу. 

побутовий споживач - фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних 

побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень, що не 

включає професійну та комерційну діяльність. 

 

Постачальник поставляє газ до першої засувки кордону розподілу газових мереж, а 

Споживач приймає від них Газ в об’ємах, узгоджених Договором. 

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між 

постачальником та споживачем. 

Облік природного газу що поставляється, здійснюється на підставі показів контрольно-

вимірювальних приладів, які встановлені в споживача. 

Постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку 

природного газу.  

Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу споживають 

природний газ за нормами, встановленими законодавством. 

Результати вимірювань вузла обліку природного газу можуть бути використані за умови 

забезпечення єдності вимірювань. 

Вимоги до складових частин вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів 

обліку, порядку вимірювання обсягів та визначення якості природного газу визначаються 

технічними регламентами та нормами, правилами, що встановлюються і затверджуються 
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центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики в нафтогазовому комплексі. 


