
Загальні умови постачання природного газу 
 

Постачання природного газу здійснюється на підставі договору, укладеного між 

Постачальником та Спожиачем (надалі – Договір), згідно з Правилами постачання природного 

газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (надалі – Правила постачання 

природного газу) та за умови наявності діючого між Споживачем та Оператором 

газотранспортної системи України договору транспортування газу. 

Природний газ передається Споживачу в обумовленому сторонами в договорі пункті 

поставки, що означає місце, де право власності, відповідальність, а також усі витрати та ризики 

пов’язані з доставкою природного газу переходять від Постачальника до Споживача 

Кількість поставленого Споживачу природного газу визначається за даними 

комерційного вузла обліку природного газу в Пункті Поставки згідно з порядком, визначеним 

чинним законодавством України. 

Постачання природного газу здійснюється протягом місяця, як правило, рівномірно, 

виходячи із середньодобової норми, яка визначається шляхом ділення погодженого сторонами 

місячного обсягу природного газу на кількість днів у відповідному місяці, або згідно із 

узгодженим сторонами графіком у випадку, якщо споживання здійснюється протягом місяця 

нерівномірно. 

При перевитратах норми відбору газу Споживачем Постачальник відповідальності не 

несе. 

Ціна природного газу, що поставляється, вільно встановлюється між постачальником та 

споживачем та визначається у відповідній специфікації до Договору на поставку конкретної 

партії природного газу у відповідному місяці поставки. 

Оплата за поставку природного газу здійснюється в національній валюті України у 

безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, який 

вказаний у відповідній Специфікації до Договору. 

Оплата за поставлений природний газ здійснюється на умовах 100% попередньої оплати 

протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами відповідної 

Специфікації, якщо інші умови не будуть визначені відповідною Специфікацією до Договору. 

Приймання-передача газу, поставленого Постачальником Споживачу протягом місяця 

поставки, оформлюється актами приймання-передачі газу, що підписуються уповноваженими 

представниками Сторін та, у випадках передбачених чинним законодавство України, 

представником оператора газотранспортної Системи України. 

На підставі письмового запиту Споживача, завіреного газотранспортною організацією та 

наданого Постачальнику не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до 25 числа Місяця Поставки, в якому 

буде вказано бажані обсяги збільшення/зменшення поставки Газу, Постачальник може 

здійснити корегування обсягів поставки протягом Місяця Поставки у Оператора Єдиної 

Газотранспортної Системи України. Таке корегування здійснюється Постачальником 

виключно за умови його згоди на корегування, про що він повідомляє Споживача. 


