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

Зміни до Типового договору постачання природного газу
побутовим споживачам

1. У розділі І:
1) пункт 1.3 викласти в такій редакції:
«1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням
вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений
строк у порядку, передбаченому Правилами постачання.
Фактом укладення цього Договору є включення Постачальником
Споживача до свого Реєстру споживачів постачальника на інформаційній
платформі оператора газотранспортної системи на підставі заяви-приєднання,
поданої Споживачем в установленому законодавством порядку.»;
2) в абзаці третьому пункту 1.4 після слів «відповідно до вимог Договору»
доповнити словами та знаком «за формою, наведеною в додатку до цього
Договору».
2. У розділі IV:
1) пункт 4.3 доповнити знаком та словами «, крім випадків зміни
постачальника природного газу»;
2) в абзаці четвертому пункту 4.4 знаки та слова «, їх значення не можуть
використовуватися
Постачальником
при
здійсненні
балансування
газотранспортної системи України. При цьому» виключити;
3) абзац другий пункту 4.6 доповнити знаками, словами та цифрами «, який
повинен бути сплачений не пізніше 25 числа місяця, наступного за
розрахунковим»;
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4) пункти 4.8 – 4.10 викласти в такій редакції:
«4.8. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного газу
Споживач вносить плату за цим Договором в установленому законодавством
порядку.
4.9. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором протягом десяти
днів після встановленого строку, Постачальник має право здійснити заходи з
припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеному
Правилами постачання, крім випадку отримання ним на інформаційній
платформі оператора газотранспортної системи повідомлення про намір його
споживача змінити постачальника.
У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором він
сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.
Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків
загальної суми боргу. Нарахування пені здійснюється починаючи з першого
робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати
за цим Договором.
4.10. У разі виникнення у Споживача заборгованості за послуги з
газопостачання за цим Договором Споживач може звернутися до Постачальника
із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12
місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують
неплатоспроможність
Споживача.
Графік
погашення
заборгованості
оформлюється окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення
заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим
Договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має
право грошові кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому
періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача
відповідно до черговості її виникнення.
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка
погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних
зобов'язань за договором.
У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення
оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з
припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеному
Правилами постачання.»;
5) пункт 4.12 викласти в такій редакції:
«4.12. Якщо Споживач буде ініціювати розірвання чи припинення цього
Договору, він має в установленому Правилами постачання порядку попередити
про це діючого Постачальника та повністю розрахуватися з ним відповідно до
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умов цього Договору (крім випадків зміни діючого постачальника природного
газу).».
3. У розділі V:
1) підпункт 8 пункту 5.1 замінити двома новими підпунктами такого
змісту:
«8) перейти на постачання природного газу до іншого постачальника;
9) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед
Постачальником достроково призупинити чи розірвати цей Договір у
встановленому цим Договором порядку, крім випадків зміни постачальника
відповідно до Правил постачання;».
У зв’язку з цим підпункти 9 – 11 вважати відповідно підпунктами 10 – 12;
2) у пункті 5.2:
підпункт 9 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 10 – 12 вважати відповідно підпунктами 9 – 11;
підпункт 11 доповнити знаком та словами «, у тому числі обов’язок зі
сплати остаточного рахунку після зміни постачальника».
4. У пункті 7.1 розділу VII слова «звернутися до Оператора ГРМ з
дорученням про припинення постачання природного газу Споживачу» замінити
словами та знаками «у випадках та порядку, визначених Правилами постачання,
здійснити заходи з припинення постачання природного газу, крім випадку
отримання ним на інформаційній платформі оператора газотранспортної
системи повідомлення про намір його споживача змінити постачальника».
5. Доповнити розділ VIII новим пунктом такого змісту:
«8.6. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором
Споживач сплачує Постачальнику пеню, яка нараховується відповідно до умов
цього Договору, починаючи з 26 числа місяця, наступного за розрахунковим.».
6. У розділі ХІ:
1) пункт 11.1 викласти в такій редакції:
«11.1. Цей Договір укладається на невизначений строк та вважається
укладеним з моменту реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника
на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.
Постачання за цим Договором здійснюється з дня реєстрації споживача в
Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора
газотранспортної системи. При цьому у випадку зміни постачальника
постачання за цим Договором здійснюється з дня, наступного за днем реєстрації
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споживача в Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі
оператора газотранспортної системи.
Постачальник може відмовити Споживачу (за умови виконання
Споживачем вимог Правил постачання) в укладенні договору у зв’язку із
наявною заборгованістю за поставлений природний газ перед будь-яким
постачальником у минулих періодах або відсутності можливості у
Постачальника постачати природний газ.»;
2) пункт 11.3 доповнити знаками та словами «, крім випадків зміни
постачальника відповідно до Правил постачання.
Розірвання (припинення дії) цього Договору не звільняє Споживача від
обов'язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.»;
3) у пункті 11.5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) анулювання ліцензії постачальника на постачання природного газу;»;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) реєстрації споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальника на
інформаційній платформі оператора газотранспортної системи у порядку,
визначеному Правилами постачання та Кодексом газотранспортної системи,
затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493. У такому
випадку дія цього Договору припиняється на наступний день після реєстрації
споживача в Реєстрі іншого постачальника.»;
4) в абзаці першому пункту 11.7 слова «двадцять робочих днів» замінити
словами «двадцять один день»;
5) пункт 11.8 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим
такого змісту:
«У разі отримання Постачальником від Споживача заяви про бажання
використовувати у взаємовідносинах електронний документообіг усі документи
і повідомлення за цим Договором також можуть бути складені відповідно до
законодавства про електронний документообіг та використання електронних
документів. У такому разі такі документи і повідомлення мають юридичну силу
оригіналу документа.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
7. Додаток 1 після графи «Персоніфіковані дані Споживача:» доповнити
абзацом такого змісту:
«Також цим підтверджую, що не маю простроченої заборгованості за
спожитий природний газ перед попереднім постачальником та усвідомлюю
невідворотність відповідальності, визначеної цивільним та кримінальним
законодавством, у разі надання недостовірної інформації.
____________________ ___________________________ ____________________________».
(дата)
(особистий підпис)
(ПІБ Споживача)
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8. Додаток 2 виключити.
У зв’язку з цим додаток 1 вважати додатком.
Заступник директора департаменту –
начальник управління тарифної, інвестиційної
політики та платіжно-розрахункових відносин
Департаменту із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері

О. Саф’янц

