ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
10.06.2020 № 1080

Зміни
до Кодексу газотранспортної системи

1. У розділі ІV:
1) абзац другий пункту 5 глави 4 після цифри «8» доповнити знаком та
цифрами «, 12»;
2) у главі 5:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі
договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який
укладається відповідно до Правил постачання природного газу, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі –
Правила постачання природного газу), та за умови включення споживача до
Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі у відповідному
розрахунковому періоді. Постачальник не має права реєструвати споживача у
власному Реєстрі споживачів постачальника в розрахунковому періоді, не
погодженому зі споживачем.»;
у пункті 2:
абзац перший після слів «за іншими постачальниками в інформаційній
платформі» доповнити знаками, словами та цифрою «, та випадків, передбачених
пунктом 6 цієї глави»;
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Реєстрація постачальником побутового споживача здійснюється на
безстроковий період.».
У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами
третім – сьомим;
перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:
«Постачальник, за винятком постачальника зі спеціальними обов’язками, має
право визначити по споживачу, крім побутового, в інформаційній платформі
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кінцеву дату постачання природного газу такому споживачу (з якої споживач
буде виключений з Реєстру такого постачальника) та/або визначити періоди
постачання природного газу такому споживачу.»;
пункт 4 замінити чотирма новими пунктами такого змісту:
«4. Постачальник, який має намір постачати природний газ новому
споживачу, має право не пізніше кінцевого терміну подання номінації на газову
добу (D) газового місяця (М), визначеного цим Кодексом, зареєструвати за
собою такого споживача в інформаційній платформі, вказавши період
постачання природного газу такому споживачу (за умови відсутності споживача
в Реєстрі іншого постачальника на період запланованого постачання).
Якщо при реєстрації споживача за постачальником інформаційна
платформа виявляє цього споживача в Реєстрі іншого постачальника, зміна
постачальника здійснюється з урахуванням цієї глави Кодексу та Правил
постачання природного газу.
5. Для непобутових споживачів, якщо при їх реєстрації за постачальником
інформаційна платформа виявляє, що в ініційований постачальником період
постачання природного газу споживач вже включений до Реєстру іншого
постачальника на цей період, інформаційна платформа відхиляє реєстрацію
непобутового споживача за постачальником, що ініціював реєстрацію
непобутового споживача за собою, та надсилає такому постачальнику
інформаційне повідомлення з кодом причини відмови. Одночасно інформаційна
платформа інформує діючого постачальника про те, що на заброньований ним
період постачання природного газу претендує інший постачальник (із
зазначенням назви такого постачальника). У такому разі діючий постачальник
зобов’язаний не пізніше 10 години ранку вісімнадцятої доби з дня
інформаційного запиту вчинити одну із нижченаведених дій:
підтвердити на інформаційній платформі згоду на перехід непобутового
споживача до нового постачальника з газової доби, яка визначалась в
інформаційному запиті (але не пізніше ніж за дві доби до зазначеної газової
доби);
підтвердити на інформаційній платформі згоду на перехід непобутового
споживача до нового постачальника, визначивши дату переходу, яка має бути не
пізніше ніж на дев’ятнадцяту добу з дня інформаційного запиту;
не погодити на інформаційній платформі перехід непобутового споживача
до нового постачальника через наявність у непобутового споживача боргових
зобов’язань за поставлений природний газ та ініціювати через інформаційну
платформу заходи з припинення (обмеження) газопостачання такому споживачу
(якщо до непобутового споживача ще не були застосовані заходи з припинення
газопостачання);
не погодити та надати оператору газотранспортної системи оригінал листа
непобутового споживача про його незгоду на перехід до нового постачальника
(через відсутність договірних відносин із новим постачальником,
невідповідність заброньованого періоду постачання природного газу тощо).
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Якщо у строк, визначений в абзаці третьому цього пункту, діючий
постачальник не здійснив жодної дії, передбаченої в абзацах четвертому та
п’ятому цього пункту, інформаційна платформа (оператор газотранспортної
системи) реєструє непобутового споживача за новим постачальником з 21 доби
після інформаційного запиту до діючого постачальника про погодження зміни
постачальника.
6. Для побутових споживачів, у випадку ініціювання ними зміни діючого
постачальника відповідно до Правил постачання природного газу, інформаційна
платформа забезпечує можливість подання новим постачальником природного
газу повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника із
зазначенням дати отримання ним заяви-приєднання до договору постачання
природного газу, яка не може бути раніше ніж за три робочі дні до дати подання
такого повідомлення. Одразу після цього інформаційна платформа повідомляє
діючого постачальника про намір його споживача укласти договір постачання
природного газу з іншим постачальником та зазначає дату отримання заявиприєднання, яка є датою початку процедури зміни постачальника.
Повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника
може бути подане узагальнено по всіх побутових споживачах (із зазначенням їх
ЕІС-кодів/ЕІС-кодів точок комерційного обліку), які звернулися до
постачальника природного газу.
Після подання новим постачальником природного газу повідомлення про
намір побутового споживача змінити постачальника та до завершення процедури
зміни постачальника або анулювання повідомлення про намір побутового
споживача змінити постачальника всі інші повідомлення про намір цього
побутового споживача змінити постачальника відхиляються на інформаційній
платформі.
Протягом двадцяти календарних днів з дня, наступного за днем отримання
новим постачальником заяви-приєднання побутового споживача до договору
постачання природного газу (але не раніше третього дня після подання новим
постачальником природного газу повідомлення про намір побутового споживача
змінити постачальника на інформаційній платформі), новий постачальник має
право закріпити такого споживача у власному Реєстрі споживачів
постачальника. У випадку незакріплення споживача у власному Реєстрі
споживачів постачальника протягом визначеного строку повідомлення про намір
побутового споживача змінити постачальника анулюється та постачальник
втрачає можливість закріпити побутового споживача у власному Реєстрі
споживачів постачальника. При цьому інформаційна платформа протягом
визначеного строку має забезпечувати можливість для нового постачальника
анулювати повідомлення про намір споживача змінити постачальника з власної
ініціативи. У такому разі інформаційна платформа того ж дня повідомляє
діючого постачальника про анулювання процедури зміни постачальника.
Постачання природного газу новим постачальником (алокація спожитих
споживачем обсягів природного газу за новим постачальником) здійснюється з
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дня, наступного за днем реєстрації побутового споживача в Реєстрі споживачів
постачальника.
7. Інформаційна платформа забезпечує можливість здійснення
в
автоматичному режимі перевірки за ЕІС-кодом споживача (точки комерційного
обліку споживача) наявності/відсутності діючого постачальника природного
газу у такого споживача.».
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 8.
2. У пункті 3 глави 1 розділу Х знаки, слова та цифри «, затвердженими
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі –
Правила постачання природного газу)» виключити.

Заступник директора департаменту –
начальник управління тарифної, інвестиційної
політики та платіжно-розрахункових відносин
Департаменту із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері

О. Саф’янц

