
 ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Порядок укладення договору транспортування природного газу
1.  Одержання  доступу  до  потужності,  надання  послуг  із  транспортування,  у  тому  числі 
послуг балансування системи,  є  складовими послуги транспортування природного газу та 
здійснюються виключно на підставі договору транспортування. Оператор газотранспортної 
системи не має права відмовити в укладенні договору транспортування за умови дотримання 
заявником вимог щодо його укладення, передбачених цим розділом.

Договір  транспортування  є  документом,  який  регулює  правовідносини  між  оператором 
газотранспортної системи і окремим замовником послуг транспортування.

З  моменту укладення  договору транспортування  замовник  послуг  транспортування  також 
одержує право доступу до віртуальної точки, на якій відбувається передача природного газу.

2. Для укладення договору транспортування замовник послуг транспортування надає 
оператору газотранспортної системи:

- заяву на укладення договору транспортування, за формою оператора газотранспортної 
системи, є публічною інформацією та оприлюднюється на його веб-сайті;

- у випадку, якщо замовником послуг транспортування є нерезидент України, додатково 
надається  документ,  що підтверджує  його реєстрацію в якості  суб'єкта  господарювання в 
країні його постійного місцезнаходження;

- документи, що підтверджують повноваження осіб представляти, у тому числі вчиняти 
правочини, замовника послуг транспортування.

3. Якщо документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, складені іноземною мовою, подається 
також їх засвідчений переклад українською мовою.

4. Для укладення договору транспортування оператор газотранспортної системи не має права 
вимагати документи та/або інформацію, що не передбачені в пункті 2 цієї глави.

5.  Оператор  газотранспортної  системи  розглядає  заяву  про  укладення  договору 
транспортування та додані до неї документи у десятиденний строк з дня реєстрації. Якщо 
заява  та  додані  до  неї  документи  подані  не  в  повному  обсязі  відповідно  до  переліку, 
зазначеного в пункті 2 цієї глави, оператор газотранспортної системи звертається протягом 
п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви до замовника послуг транспортування із письмовим 
запитом щодо уточнення повноти його заяви та/або документів. При цьому строк розгляду 
заяви  про  укладення  договору  транспортування  призупиняється  доти,  поки  заявник  не 
надасть документи в повному обсязі.

6.  Оператор газотранспортної  системи залишає заяву без розгляду,  якщо замовник послуг 
транспортування не надав відповідь на письмовий запит оператора газотранспортної системи 
щодо уточнення даних у десятиденний строк. Оператор газотранспортної системи письмово 
повідомляє замовника послуг транспортування про відмову та її причини.

7. У випадку, коли надані замовником документи відповідають вимогам пункту 2 цієї глави, 
оператор  газотранспортної  системи  у  десятиденний  строк  з  дня  реєстрації  заяви  надає 



замовнику послуг транспортування проект договору транспортування.

8.  Якщо  протягом  двадцяти  днів  з  дня  отримання  заявником  проекту  договору 
транспортування замовник послуг транспортування не поверне оператору газотранспортної 
системи  підписаний  договір  транспортування  та  за  відсутності  погодженого  сторонами 
строку  продовження  його  підписання,  оператор  газотранспортної  системи  має  право  не 
розглядати  заяву  на  укладення  договору  та  вважати  такий  договір  неукладеним,  про  що 
письмово повідомляє заявника.

9. Замовник послуг транспортування на підставі договору транспортування може замовити в 
оператора  газотранспортної  системи  нижче  наведені  послуги,  що  є  складовими  послуги 
транспортування:

доступ до потужності в точці входу або виходу з газотранспортної системи;

замовлення  фізичного  транспортування  природного  газу  газотранспортною  системою  на 
підставі підтвердженої номінації;

послугу балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи та 
які відбираються з неї.

10.  Замовлені  величини  розподілу  потужності  визначаються  додатком  до  договору 
транспортування природного газу.

11.  Договір  транспортування  та  додатки  складаються  українською  мовою.  За  письмовим 
зверненням  замовника  послуг  транспортування  оператор  газотранспортної  системи  надає 
договір транспортування українською та англійською мовами.

2. Фінансове забезпечення

1. Фінансове забезпечення надається оператору газотранспортної системи не пізніше ніж за 5 
робочих  днів  до  початку надання  послуг  із  транспортування  природного  газу,  у  випадку 
отримання  послуг  із  транспортування  природного  газу протягом однієї  газової  доби  -  не 
пізніше ніж за день до початку надання послуг.

2.  Розмір  фінансового  забезпечення  для  замовника  послуг  транспортування  у  випадку 
надання  доступу  до  потужності  має  бути  не  меншим  за  місячну  вартість  послуг 
транспортування природного газу, визначену на підставі розподілу потужностей та тарифів 
на послуги транспортування, встановлених Регулятором.

Фінансове забезпечення у випадку доступу до потужності може бути надане в таких формах:

1)  безвідкличної,  безумовної  банківської  гарантії,  виданої  відповідно  до  вимог  чинного 
законодавства  України,  на  користь  оператора  газотранспортної  системи  в  сумі  місячних 
фінансових зобов'язань, що підлягає виплаті на його першу вимогу;

2) попередньої оплати послуг на підставі умов договору транспортування в сумі місячних 
фінансових зобов'язань.

Надання  банківської  гарантії,  виданої  банком,  щодо  якого  Національний  банк  України 
прийняв рішення про віднесення до категорії  проблемного або неплатоспроможного,  не є 
належним фінансовим забезпеченням.



Строк  дії  фінансового  забезпечення  повинен  закінчуватись  не  раніше  ніж  через  1  (один) 
місяць  після  завершення  періоду,  на  який  було  розподілено  потужність.  У  випадку 
замовлення довгострокових послуг більш ніж на 1 (один) газовий рік строк дії фінансового 
забезпечення має становити не менше одного року транспортування газу за умови, що таке 
забезпечення буде поновлене протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів до закінчення його 
строку дії.

Якщо фінансове забезпечення не буде надано у строк, визначений цим пунктом, оператор 
газотранспортної системи тимчасово (до внесення відповідного фінансового забезпечення) 
зупиняє надання послуг, стосовно яких замовник не надав фінансове забезпечення, а в разі 
ненадання фінансового забезпечення протягом наступних 14 днів після припинення надання 
послуг  -  пропонує  потужність  іншим  замовникам  шляхом  розміщення  офіційного 
оголошення на своєму веб-сайті.

Розподіл  потужності  здійснюватиметься  у  порядку,  встановленому  цим  Кодексом. 
Здійснюючи такий розподіл потужності, оператор газотранспортної системи анулює розподіл 
потужності, оформлений для попереднього замовника. Період призупинення надання послуг 
оплачується  замовником  у  вигляді  фіксованих  платежів,  передбачених  договором 
транспортування природного газу.

У випадку, якщо споживачі замовника послуги транспортування розраховуються з ним через 
поточний  рахунок  зі  спеціальним  режимом  використання,  оплата  замовника  за  послуги 
транспортування (у тому числі замовлення розподілу потужності) здійснюється з поточного 
рахунку зі  спеціальним режимом використання замовника на поточний рахунок оператора 
газотранспортної системи кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, 
затвердженим Регулятором.

3.  Розмір  фінансового  забезпечення  замовника  послуг  транспортування  щодо  послуг 
балансування системи має бути не меншим 20 % вартості природного газу, який планується 
до  транспортування  у  певному  місяці  на  підставі  заявлених  планових  обсягів 
транспортування  природного  газу,  та  розрахункової  вартості  базової  ціни  газу,  що 
визначається відповідно до умов цього Кодексу.

За 15 календарних днів до 01 числа місяця, в якому повинно бути розпочато транспортування 
природного  газу,  замовник  послуг  транспортування  подає  оператору  газотранспортної 
системи заяву про планові обсяги транспортування за формою оператора газотранспортної 
системи, опублікованою на його веб-сайті. Така заява не подається для точок входу та точок 
виходу на міждержавних з'єднаннях. В заяві зазначаються обсяги транспортування окремо 
для  кожної  точки  входу  та  виходу,  а  також  період,  в  якому планується  транспортування 
відповідних обсягів. Зміна планових обсягів природного газу здійснюється на підставі заяви 
за формою оператора газотранспортної системи, опублікованою на його веб-сайті. За п'ять 
робочих  днів  до  запланованої  дати  впровадження  змін  замовник  послуг  транспортування 
повинен  надати  оператору  газотранспортної  системи  заяву  за  формою  оператора 
газотранспортної  системи  з  відповідним  обґрунтуванням  про  зміну  планових  обсягів 
транспортування природного газу, у тому числі виключення певної точки з планових обсягів 
транспортування природного газу.

Фінансове забезпечення щодо послуг балансування системи надається у формах:

безвідкличної, безумовної банківської гарантії в розмірі фінансового забезпечення, виданої 



відповідно до вимог чинного законодавства України, на користь оператора газотранспортної 
системи, що підлягає виплаті на його першу вимогу;

попередньої оплати послуг балансування в розмірі фінансового забезпечення;

передачі  обсягу природного газу оператору газотранспортної  системи,  який знаходиться в 
газосховищах та на момент його передачі є власністю замовника послуги балансування, в 
розмірі фінансового забезпечення.

Надання  банківської  гарантії,  виданої  банком,  щодо  якого  Національний  банк  України 
прийняв рішення про віднесення до категорії  проблемного або неплатоспроможного,  не є 
належним фінансовим забезпеченням.

Строк  дії  фінансового  забезпечення  повинен  закінчуватись  не  раніше  ніж  через  1  (один) 
місяць після завершення періоду транспортування відповідно до планового розподілу обсягів 
транспортування.

Замовник  послуг  транспортування  має  право  вимагати  коригування  суми  фінансового 
забезпечення  щодо  послуг  балансування  протягом  строку  дії  договору  транспортування, 
якщо розмір  фінансового забезпечення щодо послуг  балансування перевищуватиме більш 
ніж  на  10  %  суму  (платіжних)  зобов'язань  замовника  послуг  транспортування  перед 
оператором газотранспортної системи. Упродовж 10 днів після отримання відповідної вимоги 
оператор газотранспортної системи зобов'язаний погодити зміну фінансового забезпечення та 
повідомити  замовника  послуг  транспортування  про  поточну  необхідну  суму  фінансового 
забезпечення.

Якщо  обсяги  транспортування  природного  газу  протягом  місяця  транспортування 
перевищують  обсяги,  на  підставі  яких  було  визначено  розмір  діючого  фінансового 
забезпечення, замовник послуг транспортування зобов'язаний збільшити суму фінансового 
забезпечення  до  необхідного  рівня,  визначеного  згідно  з  положеннями  цим  пунктом.  В 
іншому  випадку  оператор  газотранспортної  системи  відмовляє  у  прийнятті  номінації  у 
зв'язку з відсутністю необхідного фінансового забезпечення.

4.  Замовник послуг  транспортування повинен надати оператору газотранспортної  системи 
відповідне  фінансове  забезпечення  не  пізніше  14  (чотирнадцяти)  календарних  днів  до 
завершення строку дії поточного фінансового забезпечення.


