
Правові засади функціонування ринку природного газу України визначає Закон України «Про ринок 
природного газу». Взаємовідносини між постачальником та споживачем регулюються «Правилами 
постачання природного газу» (далі – Правила) та Договором постачання природного газу 

Для отримання послуги постачання природного газу, споживач має укласти договір з Оператором 
ГРМ чи оператором ГТС . 
Постачання природного газу здійснюється на підставі договору постачання за цінами, що вільно 
встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України 
«Про ринок природного газу 
Права та обов'язки Сторін 
 Споживач має право:  
Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених Договором;  
Отримувати інформацію про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки 
постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між 
постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником; 
Безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показники власного споживання природного 
газу; 
Отримувати природній газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають 
встановленим нормам; 
Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення 
порушень і оплати витрат з відключення та підключення Постачальнику, Оператору ГРМ/ГТС, якщо 
припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання;  
Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами.  

Споживач зобов'язується:  
Дотримуватися вимог Закону України «Про ринок природнього газу», Правил №2496 від 30.09.2015р. 
та інших; 
Здійснювати оплату вартості природного газу за ціною та в строки, що визначаються відповідно до 
механізму визначення ціни природного газу, згідно з обраною Споживачем комерційною 
пропозицією, яка є Додатком 2 до цього Договору. Спосіб визначення ціни (тарифу) природного газу 
зазначається в комерційній пропозиції (Додаток №2) Постачальника. Для одного об’єкта споживання 
(площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни природного газу. 
Мати діючі в договори з  Оператором ГРМ  та Оператором ГТС, контролювати їх виконання; 
Напротязі 10 роб.днів, повідомляти Постачальника про всі зміни персоніфікованих даних, вказаних в 
Договорі та  заяві-приєднання; 
Раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і 
пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних потреб. 
Забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, 
визначених договорами; 
Проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з 
підписанням відповідного акта та пред'являти платіжні документи на вимогу Постачальника для 
перевірки правильності оплати; 
Відшкодовувати Постачальнику збитки, витрати понесені ним у зв'язку з невиконанням або 
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до чинних 
нормативно-правових актів та/або цього Договору; 
Забезпечити допуск представників Постачальника, Оператора ГТС/ГРМ за пред'явленням службового 
посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного 
газу;  
Забезпечити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або 
травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі 
отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання/транспортування природного газу;  
Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках, передбачених 
Договором та чинними нормативно-правовими актами;  
Отримувати згоду Постачальника на укладання Договору алокації; 
Підписувати Ати в порядку та строки, визначені розділом 2 Договору.  
Протягом 2 -х кал. днів, з моменту прийняття рішення, чи подання відповідної заяви до суду, інш. 
уповноваженого органу повідомляти Постачальника про початок процесу ліквідації або банкрутства.  

Постачальник має право:  
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Отримувати від Споживача оплату вартості за природній газ в порядку та у строки, визначені цим 
Договором;  
Отримувати від Споживача повну і достовірну інформацію щодо режимів/об’ємів споживання 
природного газу;  
Ініціювати припинення/обмеження постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, 
визначених  Договором та чинним законодавством;  
Отримувати від Споживача відшкодування збитків, штрафних санкцій  та інших витрат, що понесені 
Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх 
зобов'язань, визначених умовами  Договору та нормами чинного законодавства;   
Безперешкодного доступу на територію об’єктів  Споживача за пред’явленням службового 
посвідчення (довіреності) для звірки даних фактичного споживання природного газу;  
Мати інші права, передбачені Договором та нормативно-правовими актами.  

Постачальник зобов'язується:  
Забезпечувати постачання належної якості та з дотриманням показників природного газу на умовах та 
в обсягах, визначених  Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного 
газу та строків, порядку розрахунків, передбачених Комерційною пропозицією. 
Забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію 
споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови 
дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу. 
В установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з постачанням 
природного газу;  
Забезпечити на безоплатній основі Споживача інформацією про загальні умови постачання (у тому 
числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими 
регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення 
спорів з постачальником; 
Безоплатно надавати інформацію про обсяги та інші показники споживання природного газу; 
Протягом 2 -х кал. днів, з моменту прийняття рішення, чи подання відповідної заяви до суду, інш. 
уповноваженого органу повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації або банкрутства, про 
призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу;   
Надсилати Споживачу податкові накладні/розрахунки коригування, протягом 15 календарних днів з 
дати виписки згідно діючого законодавства України в електронному вигляді за допомогою модуля 
електронного документообігу в програмному забезпеченні M.E.DOC.  
Податкові накладні / розрахунки коригування повинні відповідати таким вимогам:  
а) бути оформленими в порядку, встановленому чинним законодавством України;  
б) містити цифровий підпис уповноваженої особи Сторони;  
в) бути зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних.  
Виконувати інші обов'язки, які покладені на Постачальника, згідно з чинним законодавством України.  


