
Порядок зміни постачальника газу побутовим споживачем. 

Побутовий споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом         
укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та           
положень, передбачених цими Правилами.  

Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу        
фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника.  

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 III Правил постачання природного газу, затверджених        
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила).  

Отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання       
природного газу від побутового споживача, який має намір змінити діючого          
постачальника, є початком процедури зміни постачальника.  

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       
заявиприєднання 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.  

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 5 розділу III Правил.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  



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.  

Зміна постачальника в інформаційній платформі здійснюється в порядку,        
визначеному розділом IV Кодексу газотранспортної системи. 


