
Порядок постачання природного газу побутовим споживачам 

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; 

 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. 

 Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта побутового 
споживача, зміни його власника та щодо нових побутових споживачів, що будуть приєднані 
до газорозподільних систем Оператора ГРМ, є необхідність внесення змін до 
персоніфікованих даних споживача або укладання договору постачання природного газу з 
новим власником, побутовий споживач (новий власник) повинен самостійно звернутися до 
постачальника із спеціальними обов’язками з відповідною заявою про внесення змін до 
персоніфікованих даних або укладання договору постачання природного газу. 

 
Нові власники об’єктів (нові споживачі) разом із заявою про укладання договору постачання 

природного газу пред’являють постачальнику із спеціальними обов’язками 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 або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 
прийнятих до громадянства 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). 
 
Якщо подані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача або про 

укладання договору на постачання природного газу з новим власником об’єкта (новим споживачем) 
дані потребують уточнення, постачальник із спеціальними обов’язками протягом п'яти робочих днів 
з дня реєстрації заяви надсилає споживачу письмовий запит щодо уточнення даних. 

За відсутності зауважень або після їх усунення постачальник із спеціальними обов’язками 
протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або з дати усунення зауваження) повідомляє 
споживача про корегування персоніфікованих даних або укладання договору постачання 
природного газу. 

 
У разі звільнення займаного приміщення (остаточного припинення користування природним 

газом) побутовий споживач зобов'язаний повідомити про це діючого постачальника не пізніше ніж 
за двадцять робочих днів 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 випадку 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. 

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. 

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за вільними цінами, крім 
ціни постачальника із спеціальними обов’язками, яка встановлюється відповідно до законодавства. 

Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання може провадитися: 
 

 за квитанціями абонентської книжки постачальника; 

 за платіжними документами, які виписуються постачальником. 
      

Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання побутовим 

споживачем є календарний місяць. 


