
 
СТРИЙНАФТОГАЗ

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО 
ГАЗУ З СПОЖИВАЧЕМ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМ

Підставою для постачання природного газу споживачу є: 
 наявність  у  споживача,  об’єкт  якого  підключений  до  газорозподільної  системи,

договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем
та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як
суб’єкту ринку природного газу; 

 наявність  у  споживача,  об’єкт  якого  підключений  до  газотранспортної  системи,
договору  транспортування  природного  газу,  укладеного  в  установленому  порядку  між
споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального
ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу; 

 наявність  у  споживача  укладеного  з  постачальником  договору  постачання
природного газу та дотримання його умов; 

 включення  споживача  до  Реєстру  споживачів  постачальника  у  відповідному
розрахунковому періоді; 

 надання Покупцем листа з переліком усіх діючих постачальників природного газу за
останній місяць на день, що передує укладенню договору про постачання природного газу з
ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» як з новим Постачальником;

 відсутність  простроченої  заборгованості  Покупця  за  поставлений  природний  газ
перед  діючим  постачальником  (за  його  наявності),  що  має  підтверджуватися  письмовою
довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків (де
буде  чітко  зафіксований  факт  відсутності  простроченої  заборгованості  Покупця  за
поставлений природний газ перед діючим постачальником на день, що передує укладенню
договору  про  постачання  природного  газу  з  ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ»  як  з  новим
Постачальником),  або  наявність  письмового  дозволу  діючого  постачальника  на  перехід
Покупця до нового постачальника.

Укладення договору постачання природного  газу  здійснюється  з  урахуванням
таких вимог: 

 споживач має право укласти договір постачання природного газу з Постачальником
за  умови  відсутності  простроченої  заборгованості  за  поставлений  природний  газ  перед
діючим постачальником;  або  за  наявності  письмового  дозволу діючого  постачальника  на
перехід Покупця до нового постачальника.

 договір  постачання  природного  газу  укладається  на  весь  очікуваний  обсяг
споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його
точці  комерційного  обліку,  якій  присвоєно  окремий  EIC-код.  Для  укладення  договору
постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи: 

 заяву  про  укладення  договору,  в  якій  зазначити  свій  персональний  ЕІС-код  та
очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору; 

 належним  чином  завірену  копію  документа,  яким  визначено  право  власності  чи
користування  на  об’єкт  споживача;  копії  документів  на  право  укладання  договору,  які
посвідчують  статус  юридичної  особи  чи  фізичної  особи  –  підприємця  та  уповноваженої
особи на підписання договору, та копію документа про взяття  на облік у контролюючих
органах; 



 
 лист з переліком усіх діючих постачальників природного газу за останній місяць на

день,  що  передує  укладенню  договору  про  постачання  природного  газу  з
ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ» як з новим Постачальником;

 письмову  довідку  діючого  постачальника  або  складений  з  ним  актом  звірки
взаєморозрахунків (де буде чітко зафіксований факт відсутності простроченої заборгованості
Покупця за поставлений природний газ перед діючим постачальником на день, що передує
укладенню  договору  про  постачання  природного  газу  з  ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ»  як  з
новим Постачальником), або письмовий дозвіл діючого постачальника на перехід Покупця
до нового постачальника.


