ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ПОБУТОВИМ
СПОЖИВАЧАМ ТА ДОГОВОРІВ РОПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
В Україні відбулося реформування газової сфери, яке полягає у відокремленні функцій
з постачання та розподілу природного газу, відповідно до вимог ст. 16 Закону України “Про
засади функціонування ринку природного газу”. Для отримання послуги з газопостачання,
побутовому споживачу необхідно укласти договір з газорозподільним і газопостачальним
підприємствами.
Нові договірні умови опубліковано на сайті ТОВ “Херсонрегіонгаз” в
розділі Інформація для споживачів “Публічний договір” та у розділі Споживачам “Типовий
договір розподілу природного газу” на сайті ПАТ “Херсонгаз”. Ці умови повністю
відповідають умовам Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам,
що затверджений Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 та Типового
договору розподілу природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2498. Зазначені вище публічні договори укладаються шляхом підписання
споживачем відповідної заяви-приєднання. Приєднатись до публічного договору (погодитись
на його умови) побутовий споживач може, як шляхом підписання відповідної заявиприєднання, так і сплативши рахунок (квитанцію) постачальника за поставлений природний
газ. Також, фактом згоди вважається документально підтверджене споживання природного
газу.
Для укладання договору або внесення змін до нього, споживачам необхідно
оригінали документів:

надати

паспорт;
ідентифікаційний номер;
документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або
користування ними, а також свідоцтво про право власності на землю (за наявністю
земельної ділянки у володінні);
довідка про кількість зареєстрованих осіб;
письмова згода співвласників у разі, коли об'єкт споживача перебуває у власності
(користуванні) кількох осіб (підписи співвласників проставляються в заяві-приєднанні);
для приватного будинку або квартири, де встановлено індивідуальне опалення технічний паспорт на будинок;
якщо маєте право на пільгу: необхідно пред'явити оригінали документів:
посвідчення (довідка) пільговика, паспорт пільговика, ідентифікаційний номер пільговика,
відповідні документи всіх осіб, які користуються пільгою, свідоцтво про народження дітей
(неповнолітніх).
Інформація щодо кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку споживача
міститься в довідці про кількість зареєстрованих осіб. Дана інформація необхідна для
нарахування плати за надані послуги споживачеві:
у разі відсутності лічильника газу, оскільки плата за природний газ нараховується
згідно норм споживання, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 р. № 203 “Про норми споживання природного газу населенням у разі
відсутності газових лічильників” з урахуванням кількості осіб, зареєстрованих у приміщенні,
та розміру опалювальної площі, встановлених газових приладів;
в інших випадках, передбачених Кодексом газорозподільчих систем.
У разі зміни кількості осіб, зареєстрованих у квартирі чи приватному будинку споживача,
необхідно подати заяву, а також довідку про кількість зареєстрованих осіб.
У разі коли об'єкт 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 договорі (пункт 10
розділу III Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2496).
Правова можливість укладання договору з кожним із співвласників виникає за умов:
• виділення часток спільної власності в натурі;
• забезпечення частки кожного із співвласників окремим обліком спожитого природного
газу, тобто забезпечення технічної можливості окремого споживання природного газу
співвласниками в територіальних межах виділених в натурі часток приватного
будинку (створення територіально відокремленої газифікованої споруди);
• присвоєння в передбаченому законодавством порядку різних поштових адрес
виділеним в натурі часткам співвласників.
У разі відкриття нового особового рахунку нові власники об'єктів (нові споживачі
— первинний пуск газу) разом із заявою-приєднання 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);
• 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);
• технічний паспорт на будівлю;
• акт розмежування балансової належності.
Якщо є право на пільгу, необхідно пред’явити оригінали документів та (за можливості)
надати копії:
•
•
•
•
•

посвідчення (довідка) пільговика;
паспорт пільговика;
ідентифікаційний номер;
форма №3 (береться в ЖЕВ);
відповідні документи всіх осіб, що користуються пільгою, свідоцтва про народження
дітей (неповнолітніх).

За однією поштовою адресою укладається один договір постачання природного газу.
Договори на постачання споживач можу укласти маючи при собі необхідні документи у
будь-якому пункті прийому населення ТОВ “Херсонрегіонгаз”

ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО
СПОЖИВАЧАМ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМИ
Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати
постачальнику такі документи:
заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-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).

