
 Порядок укладання договору розподілу природного газу

1.  Договір  розподілу  природного  газу  має  бути  укладений  Оператором  ГРМ  з  усіма 
споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об'єкти яких в установленому порядку 
підключені до/через ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні 
Оператора ГРМ.

Споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору 
природного  газу  з  ГРМ  та  можливості  забезпечення  постачання  їм  природного  газу  їх 
постачальниками зобов'язані укласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, 
до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їх 
об'єкт.

Здійснення  відбору  (споживання)  природного  газу  споживачем  за  відсутності  укладеного 
договору розподілу природного газу не допускається.

2. На підставі укладеного договору розподілу природного газу Оператор ГРМ:

1)  присвоює  споживачу  (у  тому  числі  побутовому  споживачу)  персональний  EIC-код  як 
суб'єкту ринку природного газу та в установленому законодавством порядку передає його 
Оператору  ГТС  для  можливості  оперативної  ідентифікації  споживача  в  номінаціях 
постачальників та його підтверджених обсягів природного газу, а також при запровадженні 
процедури зміни постачальника;

2) забезпечує споживача належними йому (його постачальнику) обсягами природного газу 
через газорозподільну систему;

3) забезпечує формування та передачу даних про об'єми та обсяги фактичного споживання 
природного газу споживачем до Оператора ГТС (постачальника) відповідно до вимог цього 
Кодексу,  Кодексу  ГТС та  Правил  постачання  природного  газу,  затверджених  постановою 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та 
комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2496.

Порядок  присвоєння  персонального  EIC-коду  споживачу  (побутовому  споживачу)  та  за 
необхідності його точці (точкам) комерційного обліку визначається главою 4 цього розділу.

Порядок  комерційного  обліку  природного  газу,  у  тому  числі  приладового,  по  об'єкту 
споживача визначений в розділах IX - XI цього Кодексу.

3. Договір розподілу природного газу є публічним та укладається з урахуванням статей 633, 
634,  641,  642  Цивільного  кодексу  України  за  формою  Типового  договору  розподілу 
природного газу.

Оператор  ГРМ  зобов'язаний  на  головній  сторінці  свого  веб-сайту,  а  також  в  друкованих 
виданнях, що публікуються на території  його ліцензованої діяльності,  та власних центрах 
обслуговування  споживачів  розмістити  редакцію  договору  розподілу  природного  газу  та 
роз'яснення щодо укладення та  приєднання споживача до договору розподілу природного 
газу.

4.  Договір  розподілу  природного  газу  між  Оператором  ГРМ  та  споживачем  укладається 
шляхом підписання  заяви-приєднання споживача до умов  договору розподілу природного 
газу,  що  відповідає  Типовому  договору  розподілу  природного  газу,  розміщеному  на 



офіційному  веб-сайті  Регулятора  та  Оператора  ГРМ  та/або  в  друкованих  виданнях,  що 
публікуються  на  території  його  ліцензованої  діяльності  з  розподілу  газу,  і  не  потребує 
двостороннього підписання сторонами письмової форми договору.

На письмову вимогу споживача Оператор ГРМ зобов'язаний протягом десяти робочих днів з 
дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою 
особою Оператора ГРМ письмову форму договору розподілу природного газу.

5.  Для  забезпечення  приєднання  до  договору  розподілу  природного  газу  всіх  фактично 
підключених до/через ГРМ споживачів (у тому числі побутових споживачів) Оператор ГРМ в 
установленому цією главою порядку направляє кожному споживачу супровідним листом за 
формою  додатка  3  до  типового  договору  розподілу  природного  газу  сформовану  заяву-
приєднання  до  умов  договору  розподілу  природного  газу  з  персоніфікованими  даними 
споживача та його об'єкта, що складається за формою додатка 1 (для побутових споживачів) 
або  додатка  2  (для  споживачів,  що  не  є  побутовими)  до  типового  договору  розподілу 
природного газу.

Оператор ГРМ може надати споживачу підписану його уповноваженою особою письмову 
форму договору розподілу природного газу.

Персоніфіковані  дані  мають  бути  достатніми  для  проведення  розрахунків  та  визначення 
об'єму споживання природного газу, зокрема мають містити:

1)  присвоєний споживачу персональний EIC-код як  суб'єкту ринку природного газу та  за 
необхідності EIC-код його точки (точок) комерційного обліку;

2) величину приєднаної потужності об'єкта споживача;

3) перелік комерційних вузлів обліку (за їх наявності);

4) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що 
складається з урахуванням вимог цього Кодексу;

5) групу споживання та планові місячні об'єми споживання побутового споживача у розрізі 
12  календарних  місяців,  що  визначаються  відповідно  до  вимог  цього  Кодексу  (норма 
застосовується щодо побутових споживачів з лічильником газу);

6)  норми  споживання  природного  газу  у  розрізі  12  календарних  місяців  (норма 
застосовується щодо побутових споживачів без лічильника газу);

7)  розрахунок втрат і  витрат природного газу (за  необхідності  щодо споживачів,  які  не  є 
побутовими).

У  разі  незгоди  споживача  приєднуватися  до  умов  договору  розподілу  природного  газу 
споживач не має права використовувати природний газ із ГРМ та має подати до Оператора 
ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.

Згідно з вимогами цього пункту здійснюється приєднання до договору розподілу природного 
газу споживачів-замовників, які отримують технічний доступ до ГРМ.

6. Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ 
об'єкта та/або зміни форми власності чи власника цього об'єкта є необхідність внесення змін 



до персоніфікованих даних споживача або укладання договору розподілу природного газу з 
новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ з 
відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання договору 
розподілу природного газу.

Нові  власники  об'єктів,  підключених  в  установленому  законодавством  порядку  до  ГРМ, 
разом  із  заявою  про  укладання  договору  розподілу  природного  газу  (формування  заяви-
приєднання  до  умов  договору  розподілу  природного  газу)  подають  Оператору  ГРМ  такі 
документи:

1) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його 
об'єкт (приміщення);

2)  копії  документів  замовника  на  право  укладання  договорів,  а  саме  документів,  які 
посвідчують  фізичну  особу  або  її  представника  (для  фізичних  осіб),  документів,  які 
посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для 
юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документа про взяття на облік або 
реєстрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби;

3)  копію  належним  чином  оформленої  довіреності  на  представника  замовника, 
уповноваженого  представляти  інтереси  замовника  під  час  процедури  укладання  договору 
розподілу природного газу (за потреби).

Якщо  додані  до  заяви  про  внесення  змін  до  персоніфікованих  даних  споживача  або  про 
укладання договору розподілу природного газу з новим власником об'єкта дані потребують 
уточнення,  Оператор  ГРМ протягом п'яти  робочих  днів  з  дня  реєстрації  заяви направляє 
споживачу (замовнику) письмовий запит щодо уточнення даних.

За відсутності зауважень або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів 
з  дня  реєстрації  заяви  (або  дати  усунення  зауваження)  повідомляє  споживача  про 
коригування  персоніфікованих  даних,  а  для  нового  споживача  надає  (підтверджує) 
сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу.

7. Фактом приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу (акцептування 
договору)  є  вчинення  споживачем  будь-яких  дій,  які  засвідчують  його  бажання  укласти 
договір розподілу природного газу, зокрема повернення підписаної заяви-приєднання, сплата 
рахунка Оператора ГРМ та/або документально підтверджене споживання природного газу.

8. Оператор ГРМ не має права відмовити споживачу, власні об'єкти якого підключені до/через 
ГРМ, в  укладанні  договору розподілу природного  газу  за  умови дотримання  споживачем 
вимог щодо укладення договору розподілу природного газу, передбачених цим Кодексом та 
чинним законодавством.

У  разі  прийняття  рішення  про  відмову  споживачу  (замовнику)  в  укладанні  договору 
розподілу  природного  газу  Оператор  ГРМ  інформує  про  це  споживача  (замовника)  та 
відповідний територіальний орган Регулятора.

9.  У  разі  передавання  об'єкта  споживача  або  його  частини  в  оренду  та  обумовлення 
договором  оренди  передавання  орендареві  відповідних  повноважень  щодо  врегулювання 
договірних  відносин з  Оператором ГРМ стосовно  забезпечення  орендованого  об'єкта  або 
його  частини  природним  газом  між  орендарем  та  Оператором  ГРМ  має  бути  укладений 
договір розподілу природного газу у порядку, визначеному цим Кодексом.



10.  У  разі  звільнення  займаного  об'єкта  або  приміщення  (остаточного  припинення 
користування природним газом) споживач зобов'язаний повідомити про це Оператора ГРМ не 
пізніше  ніж  за  20  робочих  днів  до  дня  звільнення  об'єкта  або  приміщення  (остаточного 
припинення користування природним газом) та остаточно розрахуватись з ним за договором 
розподілу природного газу до вказаного споживачем дня звільнення об'єкта або приміщення 
(остаточного припинення користування природним газом) включно.

Оператор  ГРМ  зобов'язаний  припинити  розподіл  (газопостачання)  природного  газу 
споживачу  із  заявленого  ним  дня  звільнення  об'єкта  або  приміщення  (остаточного 
припинення користування природним газом).

У разі  неповідомлення  або несвоєчасного  повідомлення  споживачем Оператора  ГРМ про 
звільнення об'єкта або приміщення (остаточне припинення користування природним газом) 
споживач зобов'язаний здійснювати оплату послуг за договором розподілу природного газу, 
як випливає з умов договору.

Договір  розподілу  природного  газу  з  новим  споживачем  укладається  після  припинення 
договору розподілу природного газу із споживачем, який звільняє об'єкт або приміщення.

4.  Порядок присвоєння  споживачу персонального  EIC-коду як  суб'єкту ринку природного 
газу

1.  З  метою  уніфікації  та  однозначної  ідентифікації  споживачів,  у  тому  числі  побутових 
споживачів,  та  за  необхідності  їх  точок  комерційного  обліку,  а  також  для  забезпечення 
спрощення процедури зміни постачальника природного газу та електронного обміну даними 
між суб'єктами ринку природного газу використовується система кодування, рекомендована 
Європейською мережею операторів газотранспортних систем.

2.  Визначення персоніфікованого EIC-коду для кожного суб'єкта ринку природного газу,  у 
тому  числі  для  споживачів,  підключених  до  газорозподільних  систем,  здійснюється  у 
порядку, встановленому Кодексом ГТС.

Оператор ГРМ:

здійснює визначення та присвоєння всім споживачам, у тому числі побутовим споживачам, 
підключеним до ГРМ, персоніфікованих EIC-кодів та за необхідності відповідних EIC-кодів 
їх точкам комерційного обліку;

інформує кожного споживача, який підключений до ГРМ, про присвоєння йому EIC-коду як 
суб'єкту ринку природного газу та (у разі присвоєння) відповідних EIC-кодів його точкам 
комерційного обліку;

протягом  п'яти  робочих  днів  після  присвоєння  споживачу,  у  тому  числі  побутовому 
споживачу, персоніфікованого EIC-коду передає його Оператору ГТС у порядку, визначеному 
Кодексом ГТС.

3.  Присвоєння  EIC-коду  окремій  точці  комерційного  обліку  споживача  здійснюється 
Оператором ГРМ за наявності у споживача більше однієї точки комерційного обліку згідно з 
договором розподілу природного газу за умови:



розміщення точок комерційного обліку споживача на територіях відокремлених підрозділів 
(філій) Оператора ГРМ, що потребує окремого обліку природного газу;

письмової вимоги споживача щодо можливості постачання природного газу на його окремі 
об'єкти (точки комерційного обліку) різними постачальниками.

У  разі  якщо  за  релігійними  переконаннями  споживач  заперечує  проти  присвоєння  йому 
персоніфікованого EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою 
про відмову, зазначений EIC-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку 
споживача.


