
IV. Порядок зміни постачальника споживачем, що не є побутовим 

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1080 від 

10.06.2020} 

1. Цей розділ Правил встановлює порядок зміни постачальника природного газу 

споживачами, що не є побутовими, крім випадків початку постачання природного газу 

постачальником «останньої надії» та зміни споживачем, що не є побутовим, постачальника 

«останньої надії» на іншого постачальника. 

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1080 від 

10.06.2020, № 1752 від 23.09.2020} 

2. Кожен споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним 

договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими 

Правилами. 

{Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1080 від 10.06.2020} 

Зміні постачальника має передувати укладення договору постачання природного газу 

з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим 

постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу в певному 

розрахунковому періоді. Для зміни постачальника у споживача має бути відсутня 

прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед діючим постачальником, 

що підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним 

актом звірки взаєморозрахунків, або наявний письмовий дозвіл діючого постачальника на 

перехід споживача до нового постачальника. 

{Абзац другий пункту 2 розділу IV в редакції Постанов Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 

27.12.2017, № 856 від 26.05.2021} 

3. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу 

фінансову компенсацію у зв'язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата 

або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить 

до категорії побутових споживачів). 

4. Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої 

зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником (або укласти 

з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) 

та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його 

призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного 

газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу. 

{Пункт 4 розділу IV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017} 

5. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника 

є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення 

в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити 

дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка 

визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання 

природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення 
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безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ 

споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу 

відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного 

газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання 

(призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що споживач надав 

письмову довідку діючого постачальника або складений з ним акт звірки взаєморозрахунків 

про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим 

постачальником, або письмовий дозвіл діючого постачальника на перехід споживача до 

нового постачальника. 

{Абзац перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017, № 856 від 26.05.2021} 

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим 

постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена 

заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через 

розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного 

розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), або споживач не 

буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім 

постачальником, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, 

передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-

боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ. 

{Абзац другий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017} 

6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись 

виключно з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового 

постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, 

визначеному Кодексом газотранспортної системи. 

{Пункт 6 розділу IV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017} 

7. Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в 

порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з 

дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни 

постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання 

споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) зміни постачальника. 

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 

27.12.2017} 

V. Порядок зміни постачальника побутовим споживачем 

1. Цей розділ Правил встановлює порядок зміни постачальника природного газу 

побутовими споживачами, крім випадків початку постачання природного газу 

постачальником «останньої надії» та зміни побутовим споживачем постачальника 

«останньої надії» на іншого постачальника. 

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1752 від 

23.09.2020} 
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2. Кожен побутовий споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом 

укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, 

передбачених цими Правилами. 

3. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу 

фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника. 

4. Побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен 

звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання 

природного газу. 

Порядок подання заяви-приєднання до договору постачання природного газу 

визначений розділом ІІІ цих Правил. 

Отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання 

природного газу від побутового споживача, який має намір змінити діючого постачальника, 

є початком процедури зміни постачальника. 

5. Постачальник природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від 

споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу (за умови, що у 

визначений термін постачальник не прийняв рішення про відмову в укладенні договору) 

направляє на інформаційну платформу у порядку, встановленому Кодексом 

газотранспортної системи, повідомлення про намір побутового споживача змінити 

постачальника природного газу.  Таке повідомлення направляється постачальником 

виключно за умови надання споживачем заяви-приєднання до договору постачання 

природного газу відповідно до вимог цих Правил та має містити дату отримання 

постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу. Визначена в 

інформаційній платформі Оператора ГТС дата отримання постачальником заяви-

приєднання від побутового споживача є датою початку процедури зміни постачальника. 

Протягом періоду зміни постачальника новий постачальник природного газу: 

не має права повторно подавати до інформаційної платформи повідомлення про намір 

одного і того ж побутового споживача змінити постачальника природного газу; 

має право анулювати подане ним повідомлення про намір споживача змінити 

постачальника, про що інформаційна платформа одразу повідомляє діючого постачальника. 

Діючий постачальник на інформаційній платформі отримує повідомлення про намір 

його споживача укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником. Таке 

повідомлення надсилається автоматично одразу після подання новим постачальником 

повідомлення про намір споживача змінити постачальника природного газу. 

6. Новий постачальник природного газу розглядає подані побутовим споживачем 

документи та приймає рішення про укладення або відмову в укладенні договору постачання 

природного газу з урахуванням пункту 11 розділу ІІІ цих Правил. 

{Пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 572 від 

07.04.2021} 

7. У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем постачальник 

здійснює заходи з реєстрації такого споживача у власному Реєстрі споживачів 

постачальника відповідно до вимог розділу IV Кодексу газотранспортної системи. 

Постачання природного газу новим постачальником починається з дня, наступного за 

днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника. 
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8. У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок 

постачання природного газу новим постачальником відбувається не пізніше двадцять 

першого дня з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання 

природного газу. 

9. Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня 

отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного 

газу від побутового споживача. 

10. Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник протягом 

трьох робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої 

здійснюється постачання природного газу новим постачальником. 

11. Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім 

постачальником. Попередній постачальник  не пізніше ніж через шість тижнів після 

виключення побутового споживача з Реєстру його споживачів в інформаційній платформі 

зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок  з урахуванням усієї 

непогашеної суми заборгованості, у тому числі за графіком погашення заборгованості (за 

його наявності) за договором постачання природного газу. Побутовий споживач 

зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня 

виставлення такого рахунку. 

Якщо до початку процедури зміни постачальника на об’єкт побутового споживача було 

припинено (обмежено) постачання природного газу у зв’язку із наявною заборгованістю, 

постачання природного газу новим постачальником може здійснюватися після оплати всієї 

заборгованості перед постачальником, за ініціативою якого було припинено (обмежено) 

постачання природного газу. 

12. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий 

постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу 

споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником. 

13. Зміна постачальника в інформаційній платформі здійснюється в порядку, 

визначеному розділом IV Кодексу газотранспортної системи. 

{Правила доповнено новим розділом V згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1080 від 

10.06.2020} 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1080874-20#n540
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1080874-20#n540

