
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.09.2015  № 2496

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1382/27827

Про затвердження Правил постачання природного газу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1418 від 11.08.2016
№ 1437 від 27.12.2017}

Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного
газу"  Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та
комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Затвердити Правила постачання природного газу, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку
забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії Д. Вовк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
30.09.2015  № 2496

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1382/27827

ПРАВИЛА
постачання природного газу

І. Загальні положення
1. Ці Правила розроблені на виконання пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України

"Про ринок природного газу" та регулюють відносини, які виникають між постачальниками та
споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної
системи/газотранспортної системи (далі - Оператори ГРМ/ГТС).

2. Дія цих Правил поширюється на постачальників, споживачів природного газу - фізичних
осіб  (побутових  споживачів),  фізичних  осіб  -  підприємців,  юридичних  осіб  та  Операторів
ГРМ/ГТС.

Кожний постачальник природного газу зобов’язаний розміщувати чинну редакцію Правил
на своєму веб-сайті в мережі Інтернет.

Регулятор  проводить  постійний  моніторинг  та  аналіз  ситуації  на  ринку  природного  газу
відповідно до положень Закону України "Про ринок природного газу".

3. Постачання  природного  газу  споживачу  здійснюється  на  підставі  договору  постачання
природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог цих
Правил, та після включення споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній
платформі  Оператора  ГТС  у  відповідному  розрахунковому  періоді  в  порядку,  визначеному
Кодексом  газотранспортної  системи.  Постачальник  не  має  права  реєструвати  споживача  у
власному  Реєстрі  споживачів  постачальника  у  розрахунковому  періоді,  не  погодженому  зі
споживачем.

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437
від 27.12.2017}

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за договором, який має
відповідати  типовому  договору  постачання  природного  газу  побутовим  споживачам,  що
затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

Постачання  природного  газу  постачальником  "останньої  надії"  здійснюється  на  підставі
договору, який має відповідати типовому договору постачання природного газу постачальником
"останньої  надії",  що  затверджується  Регулятором.  Договір  постачання  природного  газу
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постачальником "останньої надії" є публічним.

Договір  постачання  природного  газу  між  іншими  споживачами  та  їх  постачальниками
укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.

Фізичні  особи,  які  використовують  природний  газ  для  професійної  та/або  комерційної
діяльності,  прирівнюються  до  споживачів,  що  не  є  побутовими,  та  укладають  договір
постачання природного газу згідно з розділом ІІ цих Правил.

4.  Постачання  природного  газу  здійснюється  за  цінами,  що  вільно  встановлюються  між
постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України.

5. Терміни, наведені в цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

відмова в доступі до об’єкта споживача - вчинення споживачем (власником або наймачем
об’єкта  споживача) та/або  власником  земельної  ділянки,  де  розташований/розміщений  об’єкт
споживача  таких  дій,  які  перешкоджають  представникам  постачальника  або  на  його  вимогу
Оператору ГРМ/ГТС виконувати свої функції, передбачені цими Правилами, що засвідчується
відповідним актом-претензією (актом про порушення);

діючий  постачальник  -  постачальник  природного  газу,  до  Реєстру  споживачів  якого
включений cпоживач у відповідному періоді постачання;

{Абзац третій пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

ЕІС-код (Energy Identification Code) - персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта
ринку  природного  газу  або  його  точки  комерційного  обліку  (за  необхідності),  присвоєний  в
установленому порядку Оператором ГРМ (по споживачах, які підключені до газорозподільної
системи) або Оператором ГТС (по споживачах, які підключені до газотранспортної системи);

{Абзац  четвертий  пункту  5  розділу  І  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг № 1418 від 11.08.2016}

заява-приєднання  -  письмова  заява-приєднання  споживача  до  умов  договору  постачання
природного  газу  побутовим  споживачам  або  договору  постачання  природного  газу
постачальником "останньої надії", складена відповідно до вимог цих Правил;

інформаційна платформа - це електронна платформа Оператора ГТС у вигляді веб-додатка в
мережі Інтернет, створена відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437
від 27.12.2017}

новий  постачальник  -  постачальник  природного  газу,  з  яким  споживач,  що  має  діючого
постачальника, уклав договір постачання природного газу та який буде здійснювати постачання
природного  газу  у  періоді,  наступному  після  періоду  постачання  природного  газу  діючим
постачальником;

об'єкт побутового споживача - територіально відокремлена газифікована споруда (житловий
будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо), що належить споживачеві на правах власності
або користування;

оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, який
на  підставі  ліцензії  здійснює  діяльність  із  розподілу  природного  газу  газорозподільною
системою, до якої підключений об’єкт споживача;
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оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб'єкт господарювання, який
на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною
системою;

підтверджений  обсяг  природного  газу  -  плановий  об’єм  (обсяг)  природного  газу,
обумовлений  договором  постачання  природного  газу  між  споживачем  та  постачальником  на
відповідний розрахунковий період, який має бути поставлений споживачу відповідно до умов
цього договору;

{Абзац пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1418 від
11.08.2016; в  редакції  Постанови  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у
сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

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 із спеціальними обов’язками - суб’єкт господарювання, на якого відповідно
до  статті  11  Закону  України  "Про  ринок  природного  газу"  Кабінетом  Міністрів  України
покладені  спеціальні  обов’язки  з  постачання  природного  газу  певній  категорії  споживачів  та
який не має права відмовити таким споживачам в укладенні договору постачання природного
газу;

постачальник  "останньої  надії" - визначений  Кабінетом  Міністрів  України  постачальник,
який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений
період часу;

постачальник  природного  газу  (далі  -  постачальник)  -  суб'єкт  господарювання,  який  на
підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає
в  реалізації  природного  газу  безпосередньо  споживачам  на  підставі  укладених  з  ними
договорів;

Реєстр  споживачів  постачальника  -  перелік  споживачів,  які  в  установленому  Кодексом
газотранспортної  системи  порядку  закріплені  в  інформаційній  платформі  Оператора  ГТС  за
певним постачальником у розрахунковому періоді;

{Пункт  5  розділу  I  доповнено  новим  абзацом  сімнадцятим  згідно  з  Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг № 1437 від 27.12.2017}

розрахунковий  період  -  газова  доба  та/або  газовий  місяць,  визначені  Кодексом
газотранспортної системи на ринку природного газу, щодо якої (якого) між споживачем та його
постачальником  визначаються  певні  обсяги  відбору/споживання  природного  газу  та
здійснюються відповідні розрахунки;

{Абзац  пункту  5  розділу  І  в  редакції  Постанови  Національної  комісії,  що  здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016;  в
редакції  Постанови  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах
енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

сайт  постачальника  - офіційний  сайт  постачальника  в  мережі  Інтернет,  що  визначений  в
договорі  постачання  природного  газу  та/або  заяві-приєднанні,  який  містить  чинну  редакцію
договору на постачання природного газу та Правил, а також загальні умови постачання (у тому
числі  ціни),  права  та  обов’язки  постачальника  та  споживача,  зазначення  актів  законодавства,
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якими регулюються відносини між постачальником та споживачем, наявні способи досудового
вирішення спорів з постачальником та інша необхідна інформація;

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.

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значеннях, наведених у Законі
України  "Про  ринок  природного  газу",  Кодексі  газотранспортної  системи,  затвердженому
постановою  НКРЕКП  від  30  вересня  2015  року  №  2493  (далі  -  Кодекс  газотранспортної
системи),  Кодексі  газорозподільних  систем,  затвердженому  постановою  НКРЕКП  від  30
вересня 2015 року № 2494 (далі - Кодекс газорозподільних систем).

ІІ. Порядок постачання природного газу споживачам, що не є
побутовими

1. 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;

{Абзац п’ятий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418
від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

відсутність  простроченої  заборгованості  споживача  за  поставлений  природний  газ  перед
діючим  постачальником  (за  його  наявності),  що  має  підтверджуватися  письмовою  довідкою
діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

2.  Постачання  природного  газу  споживачу  здійснюється  за  договором  постачання
природного  газу,  який  укладається  відповідно  до  вимог  цього  розділу,  за  яким  постачальник
зобов'язаний  поставити  споживачу  природний  газ  у  необхідних  для  споживача  об’ємах
(обсягах),  а  споживач  зобов'язаний  своєчасно  оплачувати  постачальнику  вартість  природного
газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

3.  Укладення  договору  постачання  природного  газу  здійснюється  з  урахуванням  таких
вимог:

споживач  має  право  укласти  договір  постачання  природного  газу  з  будь-яким
постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний
газ перед діючим постачальником;

договір  постачання  природного  газу  не  укладається  в  разі  закупівлі  природного  газу
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постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;

{Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437
від 27.12.2017}

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.

{Абзац  четвертий  пункту  3  розділу  II  в  редакції  Постанови  Національної  комісії,  що
здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1437  від
27.12.2017}

4.  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;

довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за
поставлений  газ  перед  діючим  постачальником  за  поставлений  природний  газ,  підписану
діючим постачальником (за його наявності).

5.  Договір  постачання  природного  газу  повинен  містити  такі  умови,  що  є  істотними  та
обов'язковими для цього виду договору:

1)  місце  і  дата  укладення  договору,  а  також  найменування/прізвища,  імена,  по  батькові
постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної  комісії, що  здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

2)  предмет  договору,  відповідно  до  якого  постачальник  зобов’язується  поставити
споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);

{Підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної  комісії, що  здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

3)  ЕІС-код  точки/точок  комерційного  обліку  споживача,  по  яких  буде  здійснюватися
постачання  природного  газу  постачальником  (за  необхідності,  якщо  по  інших  точках
комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);

4)  найменування  Оператора  ГРМ/ГТС,  з  яким  споживач  уклав  договір
розподілу/транспортування природного газу;

5)  річні,  місячні  та/або  добові  обсяги  природного  газу,  у  тому  числі  в  розрізі  точок
комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення;

{Підпункт 5 пункту 5 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

6) порядок перегляду та коригування підтверджених обсягів природного газу, у тому числі
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протягом розрахункового періоду;

{Підпункт 6 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437
від 27.12.2017}

7) режими постачання та споживання природного газу протягом розрахункового періоду;

{Підпункт 7 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437
від 27.12.2017}

8) ціна постачання природного газу за договором;

9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату
чи протягом відповідного періоду;

11) відповідальність  сторін  за  невиконання  умов  договору  та  підстави  її  застосування,  у
тому  числі  в  разі  перевищення  споживачем  підтверджених  обсягів  природного  газу  за
відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні
якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи
його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);

{Підпункт 11 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

12) перелік  випадків,  коли  постачання  природного  газу  може  бути  обмежено/припинено
споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно
до  Правил  про  безпеку  постачання  природного  газу,  затверджених  центральним  органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій
галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

13) порядок зміни постачальника;

14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у
тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

{Підпункт 14 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;

16)  інформація,  що  стосується  прав  споживачів,  у  тому  числі  щодо  розгляду  скарг
(вирішення  спорів)  постачальником,  і  засоби  спілкування  та/або  публічного  оголошення
інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

{Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1418 від
11.08.2016}

17) порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;

{Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1418 від
11.08.2016}

18)  право  споживача  на  отримання  інформації,  визначеної  Законом  України  «Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
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теплопостачання,  централізованого  постачання  гарячої  води,  централізованого  питного
водопостачання та водовідведення».

З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими 
ним  у  газотранспортну  систему  для  потреб  своїх  споживачів,  та  обсягами  природного  газу,
відібраними/спожитими  його  споживачами,  у  договорі  постачання  природного  газу  за
домовленістю  сторін  (споживача  та  постачальника) може  бути  визначена  процедура  передачі
споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.

{Підпункт 18 пункту 5 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг № 1437 від 27.12.2017}

Усі  умови  поставки  природного  газу  за  договором  мають  бути  справедливими  та  добре
відомими  заздалегідь.  У  будь-якому  випадку  вся  відповідна  інформація  має  бути  надана
споживачеві до укладення договору.

Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови
договору  постачання  природного  газу,  при  цьому  споживач  має  бути  повідомлений  про  його
право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не
пізніше  ніж  за  30  днів  до  запланованого  набрання  чинності  такими  змінами  (крім  ціни  на
природний  газ,  якщо  вона  встановлюється  для  постачальника  відповідними  державними
органами).  Споживачі  мають  право  відмовитися  від  договору,  якщо  вони  не  приймають  нові
умови, повідомлені постачальником.

{Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1418 від
11.08.2016}

6. У разі передачі об’єкта 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 постачання природного газу на умовах цього розділу.

7. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування
природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не
пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення
користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх
видів  платежів,  передбачених  відповідними  договорами,  до  вказаного  споживачем  дня
звільнення  приміщення  та/або  остаточного  припинення  користування  природним  газом
включно.

У  разі  неповідомлення  або  несвоєчасного  повідомлення  споживачем  постачальника  про
звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач
зобов'язаний  здійснювати  оплату  спожитого  об'єктами  газоспоживання  природного  газу  та
інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

Договір  постачання  природного  газу  з  новим  споживачем  укладається  після  розірвання
договору із споживачем, який звільняє приміщення.

8.  Постачальники  із  спеціальними  обов’язками,  на  яких  в  установленому  порядку
покладений  обов’язок  постачати  природний  газ  певній  категорії  споживачів,  у  тому  числі  в
певних  обсягах,  не  мають  права  відмовити  таким  споживачам,  об’єкти  яких  знаходяться  на
закріпленій території цих постачальників, в укладанні договору постачання природного газу (з
урахуванням певних обсягів та цін, якщо вони будуть встановлені для постачальника) за умови
дотримання цими споживачами вимог цих Правил та чинного законодавства України.
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При  цьому  при  укладанні  такими  споживачами  договору  постачання  природного  газу  з
іншим  постачальником  (відмінним  від  постачальника  із  спеціальними  обов’язками)  договір
постачання природного газу з постачальником із спеціальними обов’язками (за його наявності)
на  період  постачання  газу  новим  постачальником  не  розривається,  а  лише  призупиняється  в
частині постачання природного газу на період поставки газу новим постачальником.

У  разі  невиконання  зобов'язань  з  постачання  природного  газу  споживачу  діючим
постачальником  (за  умови  відсутності  простроченої  заборгованості  споживача  перед  цим
постачальником)  постачання  природного  газу  споживачу  постачальником  із  спеціальними
обов’язками відновлюється у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення
виконання зобов'язань діючим постачальником.

9. Постачальник забезпечує споживача необхідними підтвердженими обсягами природного
газу відповідно до умов договору постачання природного газу.

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437
від 27.12.2017}

За  розрахункову  одиницю  поставленого  природного  газу  приймається  метр  кубічний
природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

За умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу постачальник
зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача в Реєстрі споживачів постачальника
(на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.

{Абзац третій пункту 9 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Постачальник  відшкодовує  збитки  споживачеві  за  несвоєчасне  включення  споживача  до
Реєстру  споживачів  постачальника  за  умови  дотримання  споживачем  договору  постачання
природного газу відповідно до розділу VІ цих Правил.

{Абзац  четвертий  пункту  9  розділу  II  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг № 1437 від 27.12.2017}

{Абзац перший пункту 10 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1437 від
27.12.2017}

10.  Споживач  самостійно  контролює  власне  газоспоживання  та  для  недопущення
перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно
і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть
бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені цим розділом та розділом
VI цих Правил, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

{Абзац другий пункту 10 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  №  1437 від
27.12.2017}

Постачальник  має  право  оперативно  контролювати  обсяг  споживання  природного  газу
споживачем,  використовуючи  інформаційну  платформу  Оператора  ГТС  або  інформацію
споживача,  а  також  шляхом  самостійного  контролю  обсягів  споживання  природного  газу  на
об’єкті споживача.

{Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
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