
Витяги  

з нормативно-правових актів, пов’язаних із користуванням 

інформаційною платформою 

 

 

Закон України "Про ринок природного газу" 
 

Стаття 32. Послуги транспортування природного газу 

1. Транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах договору 

транспортування природного газу в порядку, передбаченому кодексом газотранспортної 

системи та іншими нормативно-правовими актами. 

За договором транспортування природного газу оператор газотранспортної системи 

зобов’язується забезпечити замовнику послуги транспортування природного газу на 

період та умовах, визначених у договорі транспортування природного газу, а замовник 

зобов’язується сплатити оператору газотранспортної системи встановлену в договорі 

вартість послуг транспортування природного газу. 

2. Типовий договір транспортування природного газу затверджується Регулятором. 

 

 

Типовий договір транспортування природного газу,  

затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 30 вересня 2015 року № 2497,  

зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

06 листопада 2015 року за № 1383/27828 
 

2.1. За цим Договором Оператор надає Замовнику послугу транспортування 

природного газу (далі - Послуга) на умовах, визначених у цьому Договорі, а Замовник 

сплачує Оператору встановлені в цьому Договорі вартість такої Послуги та плат (за їх 

наявності), які виникають при його виконанні. 

2.2. Послуги надаються на умовах, визначених у Кодексі, з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Договором. 

Замовник погоджується з тим, що обов’язковою умовою надання послуги є доступ 

Замовника до інформаційної платформи на підставі Правил надання доступу до 

інформаційної платформи, розміщених на веб-сайті Оператора. Підписанням цього 

Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений із Правилами надання доступу до 

інформаційної платформи, розміщеними на веб-сайті Оператора, та надає згоду на їх 

застосування та дотримання. Замовник усвідомлює, що порушення ним зазначених 

Правил позбавляє його права пред’являти претензії до Оператора з приводу якості 

послуги та покладає на нього зобов’язання із відшкодування Оператору шкоди або 

збитків, завданих такими діями або бездіяльністю Замовника. 
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Кодекс газотранспортної системи,  

затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 30 вересня 2015 року № 2493,  

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року 

за № 1378/27823 

 

Загальні засади, терміни та скорочення 

2. Цей Кодекс є регламентом функціонування газотранспортної системи України та 

визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування 

газотранспортної системи України. 

3. Дія цього Кодексу поширюється на всіх суб’єктів ринку природного газу України: 

операторів суміжних систем, газовидобувні підприємства, замовників, споживачів та 

постачальників природного газу незалежно від підпорядкування та форми власності, а 

також операторів торгових платформ. 

5. Терміни, що використовуються в цьому Кодексі, мають такі значення: 

інформаційна платформа - електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі 

Інтернет, функціонування та керування якою забезпечується оператором 

газотранспортної системи, яка використовується для забезпечення  надання послуг 

транспортування природного газу відповідно до вимог цього Кодексу. 

 

Технічні вимоги до інформаційної платформи оператора газотранспортної 

системи 

1. Для забезпечення електронної взаємодії та документообігу між суб'єктами ринку 

природного газу, у тому числі для організації замовлення та супроводження послуг 

транспортування природного газу в умовах добового балансування газотранспортної 

системи, а також між суб'єктами ринку природного газу та операторами торгових 

платформ оператор газотранспортної системи зобов'язаний створити та підтримувати 

функціонування інформаційної платформи. 

Інформаційна платформа складається з апаратного та програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення інформаційної платформи має відповідати вимогам чинних 

нормативно-правових актів та нормативних документів щодо системи технічного та 

програмного захисту інформації. 

Цілісність, доступність, конфіденційність та захист від несанкціонованого доступу 

до інформації реалізуються на інформаційній платформі відповідно до вимог 

законодавства України та цього Кодексу. 

2. Інформаційна платформа має бути доступною всім суб'єктам ринку природного 

газу та операторам торгових платформ у межах їх прав, визначених цим Кодексом, для 

забезпечення ними дій, пов'язаних із укладанням угод за короткостроковими 

стандартизованими продуктами, замовленням, наданням та супроводженням послуг 

транспортування природного газу, у тому числі для подання номінацій/реномінацій, 

перевірки величин грошових внесків (фінансової гарантії), а також інших дій, 

передбачених цим Кодексом. 
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Для вчинення вищезазначених дій веб-додаток інформаційної платформи має бути 

доступним у мережі Інтернет цілодобово, сім днів на тиждень. 

Суб'єкти ринку природного газу, які уклали (переуклали) з оператором 

газотранспортної системи договір транспортування, набувають права доступу до 

інформаційної платформи та статусу користувача платформи з моменту укладення 

(переукладення) договору. Оператор газотранспортної системи присвоює кожному 

такому суб'єкту ринку природного газу код користувача платформи та створює на 

інформаційній платформі інтерфейс такого користувача відповідно до його статусу 

суб'єкта ринку природного газу (постачальник, оператор газорозподільної системи, 

оптовий продавець/покупець, оператор газосховищ тощо), про що має повідомити 

останнього. При цьому додатком до договору визначаються уповноважені особи суб'єкта 

ринку природного газу (користувача платформи), які будуть мати право доступу до 

інформаційної платформи від імені користувача платформи (зазначаються їхні адреси 

електронної пошти та контактні дані), для їх електронної реєстрації, що оформлюється у 

вигляді повідомлення на створення облікового запису уповноважених осіб користувача 

платформи за формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу, до якого додаються у 

письмовій формі довіреності користувача платформи на кожну уповноважену особу. 

Інформаційна платформа має бути доступною для інших користувачів виключно для 

перегляду публічної інформації без права вчинення інших дій. Користувачам, які мають 

повноваження на вчинення певних дій, передбачених цим Кодексом, право доступу 

надається після реєстрації оператором газотранспортної системи заяви про набуття 

статусу користувача системи за процедурою, визначеною оператором газотранспортної 

системи на власному вебсайті, та електронної реєстрації уповноважених осіб користувача 

платформи за поданням оператору газотранспортної системи повідомлення на створення 

облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у 

додатку 1 до цього Кодексу, до якого мають бути додані у письмовій формі довіреності 

користувача платформи на кожну уповноважену особу. 

Оператор газотранспортної системи забезпечує допомогу учасникам ринку 

природного газу в роботі з інформаційною платформою. Контактна інформація та години 

роботи служби підтримки інформаційної платформи оприлюднюються на вебсайті 

оператора газотранспортної системи. 

3. Обмін даними між уповноваженими особами користувачів інформаційної 

платформи та інформаційною платформою (оператором газотранспортної системи) 

відбувається через електронну пошту та інтерфейс користувача інформаційної 

платформи веб-додатка. У разі якщо електронна пошта недоступна, уповноважена особа 

користувача платформи повинна повідомити про це оператора газотранспортної системи. 

З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в 

електронному вигляді, а також підтвердження її авторства під час обміну інформацією 

оператор газотранспортної системи забезпечує використання електронного цифрового 

підпису. 

Усі операції, що здійснюються через інформаційну платформу, зберігаються з 

інформацією щодо відповідного користувача інформаційної платформи та часу 

здійснення операції. 

Уся інформація щодо часових рамок, зазначена в цьому Кодексі (зокрема кінцеві 

строки подання номінацій/реномінацій, прогнозування тощо), приводиться у 

відповідність до системного часу інформаційної платформи. Інтерфейс користувача має 

працювати за системним часом інформаційної платформи. 



Уповноважена особа користувача інформаційної платформи виконує операції з 

конфігурації його облікового запису в інтерфейсі користувача. 

4. Кожний користувач інформаційної платформи зобов'язується дотримуватися 

правил конфіденційності щодо доступу до платформи та інтерфейсу користувача, 

зокрема користувач зобов'язується переконатися, що уповноважена ним особа, яка 

здійснює від імені користувача дії на інформаційній платформі: 

зберігає свій особистий закритий ключ у таємниці і таким чином, щоб ніхто інший 

не міг отримати доступ до ключа; 

використовує свій особистий закритий ключ і електронну реєстрацію виключно в 

інтересах користувача та відповідно до правил користування інформаційною 

платформою, які відповідають вимогам Кодексу ГТС; 

інформує оператора газотранспортної системи про доступ сторонніх осіб до 

інформації про її особистий закритий ключ та її розголошення (у зв'язку з чим оператор 

газотранспортної системи за зверненням користувача платформи блокує особистий ключ 

до подальшої його зміни). 

Усі прямі та/або непрямі збитки, пов'язані з доступом до інформації про особистий 

ключ сторонніх осіб та її розголошенням та завдані з моменту отримання доступу 

сторонніх осіб до інформації про особистий ключ та її розголошення і до моменту 

інформування про це оператора газотранспортної системи, покладаються виключно на 

користувача платформи, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб. 

У разі зміни даних уповноважених осіб користувача користувач інформаційної 

платформи направляє оператору газотранспортної системи нове повідомлення із 

загальним переліком уповноважених осіб. 

5. Оператор газотранспортної системи виконує функції адміністратора 

інформаційної платформи та оприлюднює на своєму вебсайті: 

інструкцію з користування інформаційною платформою, а також витяги з 

нормативно-правових актів, пов'язаних із користуванням інформаційною платформою; 

контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові, номери факсів та телефонів, електронні 

адреси) працівників оператора газотранспортної системи, які є відповідальними за 

працездатність інформаційної платформи та взаємодію з учасниками ринку природного 

газу, контактну інформацію та графік роботи служби підтримки інформаційної 

платформи; 

інформацію про центри сертифікації ключів, необхідних користувачам 

інформаційної платформи для забезпечення ними електронного цифрового підпису 

(ЕЦП) у випадках, передбачених цим Кодексом; 

іншу інформацію, передбачену цим Кодексом. 

6. З метою забезпечення комунікації між замовниками послуг транспортування, у 

тому числі для їх самоорганізації з метою врегулювання власних небалансів протягом 

газової доби (D), оператор газотранспортної системи повинен створити та підтримувати 

на інформаційній платформі дошку повідомлень. 

Дошка повідомлень є інструментом для публікації (оприлюднення) замовниками 

послуг транспортування повідомлень про наміри відчуження (продажу) чи набуття 

(купівлі) певних обсягів природного газу та/або права користування розподіленою 

(договірною) потужністю. Розміщення повідомлень здійснюється без додаткових витрат. 



Дошка повідомлень не має бути пов'язана з функціональними можливостями 

інформаційної платформи (за винятком ідентифікації замовників послуг 

транспортування), тому: 

1) повідомлення про намір відчужити (продати) або набути (купити) певні обсяги 

природного газу та/або будь-які інші повідомлення, оприлюднені замовниками послуг 

транспортування на дошці повідомлень, не перевіряються оператором газотранспортної 

системи; 

2) замовник послуг транспортування, від імені якого його уповноваженою особою 

було здійснено розміщення інформації на дошці повідомлень, відповідає за зміст та 

достовірність такої інформації; 

3) за допомогою дошки повідомлень не проводяться операції через жоден модуль 

інформаційної платформи. 

Оператор газотранспортної системи не відповідає за будь-які прямі або непрямі 

втрати чи збитки, понесені будь-яким замовником послуг транспортування у зв'язку з 

роботою дошки повідомлень або у зв'язку з використанням, або неможливістю 

використання, або за результатами використання дошки повідомлень, та не відповідає за 

будь-які вебсайти та матеріали, розміщені на дошці повідомлень. 

Для забезпечення фактичного приймання-передачі природного газу між 

замовниками послуг транспортування (балансовими портфоліо), які розмістили 

інформацію на дошці повідомлень, замовники послуг транспортування мають подати 

оператору газотранспортної системи відповідні торгові сповіщення у порядку, 

визначеному в главі 2 розділу XIV цього Кодексу. 

Вимоги до наповнення інформаційної платформи поточними та 

статистичними даними 

1. Інформаційна платформа має містити такі дані, зокрема: 

1) перелік точок входу/виходу до/із газотранспортної системи; 

2) інформацію про всіх суб'єктів ринку природного газу, включаючи споживачів, 

яким в установленому порядку присвоєні ЕІС-коди; 

3) інформацію про постачальника "останньої надії"; 

4) інформацію про постачальників із спеціальними обов'язками; 

5) інформацію про Реєстри споживачів постачальників. 

2. Інформація про споживачів в інформаційній платформі має містити щонайменше: 

1) ЕІС-код споживача та за наявності ЕІС-коди його точок обліку; 

2) EIC-код фізичної точки виходу з газотранспортної системи; 

3) дані закріплених за споживачем діючих постачальників та визначені ними періоди 

постачання; 

4) дані щодо зміни постачальників із початку функціонування інформаційної 

платформи; 

5) інформацію про прогнози споживання природного газу на кожну газову добу (D) 

для споживачів, по яких відбір/споживання не вимірюється щодобово; 

6) інформацію про попередні обсяги споживання кожної газової доби (D); 
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7) інформацію про фактичне добове споживання; 

8) інформацію про фактичне споживання кожного газового місяця (М); 

9) дані періодів відсутності у споживача закріпленого постачальника (за їх наявності) 

з початку функціонування інформаційної платформи; 

10) дані періодів обмеження (припинення) газопостачання споживачу (якщо такі дані 

вносились по споживачу) з початку функціонування інформаційної платформи; 

11) період вимірювання (відбір/споживання, що вимірюється щодобово, або 

відбір/споживання, що не вимірюється щодобово); 

12) належність споживача до категорії споживачів, постачання яким може 

здійснюватися в рамках спеціальних обов'язків, які в установленому порядку покладені 

рішенням Кабінету Міністрів України на підставі статті 11 Закону України "Про ринок 

природного газу"; 

13) належність споживача до категорії побутових; 

14) належність споживача до категорії виробників теплової енергії; 

15) інформацію про періоди постачання природного газу споживачу постачальником 

"останньої надії"; 

16) строк надання повідомлення споживачу про припинення газопостачання 

відповідно до чинного законодавства (не менше ніж за три доби до дати, на яку воно 

заплановано, для споживачів та не менше ніж за п'ять діб для підприємств металургійної 

та хімічної промисловості). 

3. Порядок формування Реєстру споживачів постачальника та процедура зміни 

постачальника на інформаційній платформі визначаються у главі 5 цього розділу. 

4. Оператор газотранспортної системи повинен вносити до інформаційної платформи 

актуалізовану інформацію щодо всіх точок входу/виходу до/із газотранспортної системи 

та інформацію про всіх суб'єктів ринку, з якими оператор газотранспортної системи уклав 

договір транспортування, у тому числі по прямих споживачах. 

5. Оператори газорозподільних систем відповідно до вимог цього Кодексу та за 

формами оператора газотранспортної системи, погодженими з Регулятором, повинні 

вносити до інформаційної платформи інформацію, зокрема: 

визначену підпунктами 1, 2, 5 - 8, 12, 13, 14 пункту 2 цієї глави, по всіх споживачах, 

підключених до газорозподільної системи; 

дані щодо операторів газорозподільних систем (за їх наявності), яким природний газ 

передається з газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких 

операторів; 

дані щодо газовидобувних підприємств (за їх наявності), промислові газопроводи 

яких безпосередньо підключені до газорозподільної системи. 

6. Суміжні газовидобувні підприємства, а також газовидобувні підприємства, 

безпосередньо підключені до газорозподільних систем, відповідно до вимог цього 

Кодексу та за формами, погодженими оператором газотранспортної системи з 

Регулятором, зобов'язані вносити до інформаційної платформи інформацію щодо 

газовидобувних підприємств (за їх наявності), видобутий/вироблений природний газ 

яких передається до газотранспортної системи через суміжне газовидобувне 

підприємство та/або до газорозподільної системи через газовидобувне підприємство, 

безпосередньо підключене до газорозподільної системи. 



7. Постачальники відповідно до вимог цього Кодексу повинні вносити до 

інформаційної платформи інформацію щодо: 

власних споживачів та періодів постачання їм природного газу; 

номінацій/реномінацій. 

8. Оператор газотранспортної системи відповідно до вимог глави 3 цього розділу 

надає замовникам послуг транспортування доступ до інформаційної платформи для 

внесення ними інформації, передбаченої цим Кодексом. 

9. У випадку приєднання нового споживача до газорозподільної або 

газотранспортної системи їх оператори мають внести до інформаційної платформи дані 

про такого споживача не пізніше ніж через три дні після присвоєння йому та/або його 

точці комерційного обліку персоніфікованого ЕІС-коду. 

Формування Реєстру споживачів постачальника 

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 N 2496 (далі - Правила постачання 

природного газу), та за умови включення споживача до Реєстру споживачів 

постачальника в інформаційній платформі у відповідному розрахунковому періоді. 

Постачальник, крім постачальника "останньої надії", не має права реєструвати споживача 

у власному Реєстрі споживачів постачальника в розрахунковому періоді, не погодженому 

зі споживачем. 

2. З моменту реєстрації споживача за постачальником в інформаційній платформі 

постачальник набуває статусу діючого постачальника для такого споживача (крім 

майбутніх періодів постачання, які заброньовані за іншими постачальниками в 

інформаційній платформі, постачання природного газу постачальником "останньої надії" 

та випадків, передбачених пунктом 6 цієї глави) та вважається, що з цього моменту 

зазначений постачальник забронював за собою цього споживача на наступні 

розрахункові періоди та є відповідальним за обсяги споживання природного газу цим 

споживачем. Реєстрація споживача в Реєстрі споживачів постачальником "останньої 

надії" здійснюється на період, що не може перевищувати граничний строк постачання, 

визначений Законом України "Про ринок природного газу" та Правилами постачання 

природного газу. 

Реєстрація постачальником, крім постачальника "останньої надії", побутового 

споживача здійснюється на безстроковий період. 

З моменту реєстрації на інформаційній платформі угоди про алокацію 

постачальники, які є її сторонами, набувають статусу діючих постачальників для такого 

споживача (у межах часток, визначених алокаційним алгоритмом) на строк, що 

відповідає періоду постачання, визначеному угодою про алокацію. 

Постачальник, за винятком постачальника зі спеціальними обов'язками, має право 

визначити по споживачу, крім побутового, в інформаційній платформі кінцеву дату 

постачання природного газу такому споживачу (з якої споживач буде виключений з 

Реєстру споживачів такого постачальника) та/або визначити періоди постачання 

природного газу такому споживачу. При цьому у випадку постачання природного газу 

постачальником "останньої надії" кінцева дата постачання визначається автоматично 

інформаційною платформою оператора газотранспортної системи відповідно до 

граничного строку постачання, визначеного Законом України "Про ринок природного 
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газу" та Правилами постачання природного газу. Кінцева дата постачання природного 

газу не може бути визначена постачальником (у випадку постачання природного газу 

постачальником "останньої надії" автоматично на інформаційній платформі оператора 

газотранспортної системи) раніше ніж через три дні (п'ять днів по споживачах, які 

належать до підприємств металургійної та хімічної промисловості) після дати внесення 

відповідної інформації. 

Інформаційна платформа повинна відображати по споживачу заброньовані 

постачальником (постачальниками) періоди постачання природного газу і дозволяти 

постачальнику реєструвати на інформаційній платформі період постачання природного 

газу відповідно до укладених зі споживачем договорів (додаткових угод), у тому числі 

без зазначення кінцевої дати. 

Постачальник, який у заброньованому за ним періоді постачання природного газу 

виходить із ініціативою відмовитись на інформаційній платформі від споживача 

(виключити споживача із Реєстру постачальника) або скоротити період постачання йому 

природного газу, має право це зробити, але за умови, що дата виключення споживача із 

Реєстру постачальника або відповідно кінцева дата постачання природного газу 

споживачу може бути не раніше ніж через три дні (п'ять днів по споживачу, який 

належить до підприємств металургійної та хімічної промисловості) після дати 

ініціювання таких змін на інформаційній платформі. 

Реєстрація побутового споживача або споживача, що здійснює виробництво теплової 

енергії, здійснюється автоматично в Реєстрі споживачів постачальника "останньої надії" 

на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за умови відсутності на 

інформаційній платформі інформації про відключення або ініціювання діючим 

постачальником відключення його об'єкта в таких випадках: 

відсутність підтвердженої номінації та реномінації для газової доби D до 02:00 UTC 

(04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC 

(04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) на точку 

виходу до газорозподільної системи, крім випадків ініціювання постачальником 

"останньої надії" відключення по об'єкту такого споживача. У такому випадку постачання 

здійснюється з дня, наступного за днем включення до Реєстру споживачів постачальника 

"останньої надії"; 

відсутність за три дні до кінцевої дати постачання природного газу поточним 

постачальником побутового споживача або споживача, що здійснює виробництво 

теплової енергії, в Реєстрі іншого постачальника. У такому випадку постачання 

здійснюється з дня, наступного за кінцевим днем постачання попереднім 

постачальником. 

Реєстрація споживача, що не є побутовим (крім споживача, що здійснює 

виробництво теплової енергії), здійснюється автоматично в Реєстрі споживачів 

постачальника "останньої надії" на інформаційній платформі оператора газотранспортної 

системи за умови відсутності на інформаційній платформі інформації про відключення 

або ініціювання діючим постачальником відключення його об'єкта у випадку, якщо 

діючому постачальнику було зупинено дію чи анульовано ліцензію на постачання 

природного газу. 

Дата початку постачання природного газу споживачу постачальником "останньої 

надії" визначається в Реєстрі споживачів постачальника "останньої надії" на 

інформаційній платформі. 

Максимальний строк, на який споживача реєструють у Реєстрі споживачів 

постачальника "останньої надії", визначається Правилами постачання природного газу. 



Інформаційна платформа щоденно до 06:00 UTC (08:00 за київським часом) години 

для зимового періоду та 05:00 UTC (08:00 за київським часом) години для літнього 

періоду газової доби надсилає операторам газорозподільних систем, оператору 

газотранспортної системи (щодо прямих споживачів) та постачальнику "останньої надії" 

перелік ЕІС-кодів споживачів, які були у попередній газовій добі зареєстровані в Реєстрі 

споживачів постачальника "останньої надії". 

Оператори газорозподільних систем, оператор газотранспортної системи (щодо 

прямих споживачів) протягом трьох діб зобов'язані надати постачальнику "останньої 

надії" через інформаційну платформу інформацію щодо споживачів, які були 

зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника "останньої надії", за формою 

оператора газотранспортної системи, погодженою Регулятором. Інформація 

скріплюється електронним підписом уповноваженої особи оператора газорозподільної 

системи / оператора газотранспортної системи (щодо прямих споживачів) та повинна 

містити: 

ЕІС-код споживача або ЕІС-код точки комерційного обліку споживача; 

назву та ЄДРПОУ (для споживачів, що не є побутовими); 

поштову адресу об'єкта споживача. 

У разі якщо за п'ять днів до кінцевої дати постачання природного газу поточним 

постачальником інформаційна платформа не фіксує такого споживача в Реєстрі іншого 

постачальника, у тому числі в Реєстрі постачальника із спеціальними обов'язками або 

постачальника "останньої надії", інформаційна платформа одночасно направляє 

оператору газорозподільної системи (оператору газотранспортної системи по прямих 

споживачах) інформаційне повідомлення про відсутність у споживача постачальника з 

певної дати за формою оператора газотранспортної системи, погодженою з Регулятором. 

Оператор газорозподільної системи (оператор газотранспортної системи по прямих 

споживачах), отримавши таке повідомлення, зобов'язаний протягом двох робочих днів 

проінформувати такого споживача про відсутність у нього постачальника з певної дати 

та можливі наслідки для нього і за необхідності розпочати заходи з припинення 

(обмеження) в установленому порядку газопостачання на об'єкти такого споживача. 

Для здійснення діяльності постачальника "останньої надії" на інформаційній 

платформі забезпечується функціонування окремого Реєстру споживачів постачальника 

"останньої надії". 

3. Якщо для споживача відповідно до рішення Кабінету Міністрів України 

визначений постачальник із спеціальними обов'язками, на якого в установленому 

порядку покладені обов'язки постачати природний газ такому споживачу (який не має 

права відмовити такому споживачу в укладанні договору постачання природного газу), 

оператор газотранспортної системи реєструє такого постачальника за споживачем на 

інформаційній платформі (на випадок відсутності у такого споживача постачальника). 

Оператор газотранспортної системи надсилає через інформаційну платформу всім 

постачальникам із спеціальними обов'язками Реєстр закріплених за ними споживачів. 

Термін "постачальник із спеціальними обов'язками" вживається у значенні, 

наведеному в Правилах постачання природного газу. 

У разі якщо споживач, який додатково включений до Реєстру постачальника із 

спеціальними обов'язками, буде виключений з Реєстру інших постачальників у певний 

період постачання, вважається, що діючим постачальником такого споживача у цьому 

періоді буде визначений закріплений за ним постачальник із спеціальними обов'язками. 

У разі якщо постачальник із спеціальними обов'язками з причин заборгованості 

споживача (неналежних розрахунків) хоче відмовитись від фізичного постачання 



природного газу такому споживачу в певному періоді постачання, він повинен ініціювати 

заходи з припинення (обмеження) газопостачання такому споживачу відповідно до 

Правил постачання природного газу. 

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, крім Реєстру постачальника "останньої надії"). 

Якщо при реєстрації споживача за постачальником інформаційна платформа виявляє 

цього споживача в Реєстрі іншого постачальника, (крім Реєстру постачальника 

"останньої надії") зміна постачальника здійснюється з урахуванням цієї глави Кодексу та 

Правил постачання природного газу. 

Постачальник, який має намір постачати природний газ споживачу, який включений 

до Реєстру споживачів постачальника "останньої надії", має право за одну добу до 

кінцевого терміну подання номінації на газову добу (D), визначеного цим Кодексом, 

включити такого споживача до власного Реєстру споживачів постачальника на 

інформаційній платформі, вказавши період постачання природного газу такому 

споживачу. 

Для включення побутового споживача, який включений до Реєстру споживачів 

постачальника "останньої надії", до Реєстру споживачів постачальника постачальник 

зобов'язаний завантажити на інформаційну платформу оператора газотранспортної 

системи інформацію, яка скріплюється електронним підписом уповноваженої особи 

постачальника, щодо заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу 

побутовим споживачам, на підставі якої такого побутового споживача має бути включено 

до Реєстру споживачів постачальника, така інформація повинна містити: 

ЕІС-код побутового споживача або ЕІС-код точки комерційного обліку побутового 

споживача; 

номер, за яким постачальник зареєстрував заяву-приєднання до умов договору 

постачання природного газу побутовим споживачам; 

дату реєстрації постачальником заяви-приєднання до умов договору постачання 

природного газу побутовим споживачам. При цьому для постачальника природного газу, 

який здійснював постачання природного газу такому побутовому споживачу у день 

включення цього споживача до Реєстру споживачів постачальника "останньої надії", дата 

реєстрації постачальником заяви-приєднання не може бути раніше ніж дата включення 

такого побутового споживача до Реєстру споживачів постачальника "останньої надії". 

У випадку невідповідності ЕІС-коду побутового споживача або ЕІС-коду точки 

комерційного обліку побутового споживача, за яким постачальник включив побутового 

споживача до свого Реєстру споживачів постачальника, ЕІС-коду, наданому в інформації, 

яка скріплена електронним підписом уповноваженої особи постачальника, а також 

невідповідності вимогам цього пункту дати реєстрації постачальником заяви-приєднання 

до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, реєстрація 

побутового споживача в Реєстрі споживачів такого постачальника не здійснюється, про 

що інформаційна платформа автоматично повідомляє постачальника. 

При цьому за умови виконання таким постачальником інших вимог цього Кодексу 

для початку постачання природного газу споживачу такий споживач автоматично 

виключається з Реєстру постачальника "останньої надії", про що інформаційна 

платформа автоматично повідомляє постачальника "останньої надії". Якщо постачальник 



не виконує інші вимоги цього Кодексу для початку постачання природного газу 

споживачу, такий споживач з Реєстру постачальника "останньої надії" не виключається 

до досягнення граничного строку постачання постачальником "останньої надії" або до 

початку постачання іншим постачальником, крім випадків виключення споживача 

постачальником "останньої надії" з власного Реєстру споживачів постачальника до 

закінчення граничного строку постачання на підставах, визначених Правилами 

постачання природного газу. При зміні споживачем постачальника "останньої надії" на 

іншого постачальника пункти 5 - 6 цієї глави не застосовуються. 

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). 

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 заяви-приєднання, 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 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 та 

кінцеву дату постачання природного газу цим постачальником (у випадку наявності 

постачальника). 

8. У разі відхилення оператором газотранспортної системи номінації замовника 

послуг транспортування на відповідну точку виходу до прямого споживача та/або 

газорозподільної системи або якщо така номінація не була подана оператору 

газотранспортної системи у встановлений строк, інформаційна платформа, з урахуванням 

вимог цього Кодексу та за відсутності споживача(-ів) у реєстрі іншого постачальника(-

ів), інформує відповідного оператора газорозподільної системи (оператора 

газотранспортної системи по прямих споживачах) про відсутність замовленого 

постачальником обсягу транспортування природного газу для потреб споживача(-ів), за 

виключенням того (тих) споживача(-ів), який(-і) підлягає(-ють) автоматичній реєстрації 

в Реєстрі споживачів постачальника "останньої надії" в порядку, передбаченому пунктом 

2 цієї глави. 

Оператори газорозподільних систем (оператор газотранспортної системи по прямих 

споживачах) виходячи з інформації про споживачів, яким не замовлені постачальником 

обсяги транспортування природного газу для їх потреб, зобов'язані протягом двох 

робочих днів наступної доби з дати отримання відповідної інформації від оператора 

газотранспортної системи проінформувати таких споживачів про відсутність у них 

замовлених постачальником обсягів транспортування природного газу з певної дати та 

можливі для них наслідки та зобов'язані розпочати заходи з припинення (обмеження) в 

установленому порядку розподілу (транспортування) природного газу на об'єкти таких 

споживачів. 



До закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) 

транспортування (розподілу) природного газу таким споживачам, алокація їх відборів 

відноситься на діючого постачальника, крім випадків початку в цей період постачання 

природного газу таким споживачам постачальником "останньої надії". 

Після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення 

(обмеження) транспортування (розподілу) природного газу споживачам, алокація 

фактичного обсягу споживання природного газу такими споживачами здійснюється на 

відповідного оператора газорозподільної системи (для прямих споживачів - на оператора 

газотранспортної системи). 

У разі якщо до моменту припинення (обмеження) розподілу (транспортування) 

природного газу споживачам номінація замовника послуг транспортування буде 

підтверджена оператором газотранспортної системи, інформаційна платформа інформує 

відповідного оператора газорозподільної системи (оператора газотранспортної системи 

по прямих споживачах) про відсутність підстав для припинення (обмеження) розподілу 

(транспортування) природного газу на об'єкти таких споживачів. Об'єкти таких 

споживачів не підлягають примусовому припиненню (обмеженню) розподілу 

(транспортування) природного газу з боку оператора газорозподільної системи 

(оператора газотранспортної системи по прямих споживачах). 

9. Реєстр споживачів постачальника якому було зупинено дію чи анульовано 

ліцензію на постачання природного газу, видаляється з інформаційної платформи 

оператора газотранспортної системи з дня набрання чинності відповідним рішенням 

Регулятора. 

Фінансове забезпечення 

1. З метою забезпечення виконання зобов’язань замовника послуг транспортування 

щодо оплати послуг оператора газотранспортної системи за договором транспортування 

природного газу замовник послуг транспортування зобов'язаний надавати оператору 

газотранспортної системи фінансове забезпечення у випадках та відповідно до вимог, 

встановлених у цьому Кодексі, або здійснити попередню оплату таких послуг на підставі 

договору транспортування природного газу. 

Замовник послуг транспортування самостійно визначає форму свого фінансового 

забезпечення щодо всіх його фінансових зобов’язань перед оператором газотранспортної 

системи з урахуванням вимог цієї глави. Інформація про розмір та доступний залишок 

фінансового забезпечення замовника послуг транспортування має відображатись та бути 

доступною такому замовнику на інформаційній платформі. 

У випадку якщо на момент перевірки достатності фінансового забезпечення 

замовник послуг транспортування не надав фінансове забезпечення в необхідному 

розмірі, то оператор газотранспортної системи відхиляє подані замовником послуг 

транспортування номінацію/реномінацію з підстав недостатності фінансового 

забезпечення. При цьому якщо замовник послуг транспортування є постачальником, 

оператор газотранспортної системи вносить до Реєстру споживачів цього постачальника 

інформацію про припинення такому постачальнику через три дні (п’ять днів по 

споживачах, які належать до підприємств металургійної та хімічної промисловості) з дня 

відхилення номінації/реномінації статусу діючого постачальника для всіх його 

споживачів та одночасно інформує через інформаційну платформу відповідного 

оператора газорозподільної системи про відсутність у споживачів постачальника. 

У випадку якщо на день надання банківської гарантії, яка була прийнята оператором 

газотранспортної системи, банк не був включений до Переліку банків, що не виконали 

зобов’язання, але згодом був включений до такого Переліку, оператор газотранспортної 
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системи в той же день шляхом направлення повідомлення через інформаційну платформу 

інформує про це замовника послуг транспортування. Замовник послуг транспортування 

протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення оператора газотранспортної 

системи повинен надати іншу банківську гарантію від іншого банку, який не включений 

до Переліку банків, що не виконали зобов’язання, або інший вид фінансового 

забезпечення. При цьому протягом цього строку надана раніше банківська гарантія 

вважається такою, що відповідає вимогам цього Кодексу. 

При визначенні розміру фінансового забезпечення вартість природного газу 

розраховується як добуток обсягу природного газу і маржинальної ціни придбання (з 

урахуванням величини коригування 10 %), яка визначається відповідно до положень 

розділу XIV цього Кодексу, та щоденно оприлюднюється оператором газотранспортної 

системи в інтерфейсі користувача інформаційної платформи. 

Припинення, обмеження транспортування природного газу 

4. Якщо за ініціативою замовника послуг транспортування (постачальника) 

необхідно припинити (обмежити) газопостачання споживачу, стосовно якого він є 

діючим постачальником, такий замовник послуг транспортування зобов'язаний 

ініціювати заходи з припинення (обмеження) розподілу (транспортування) природного 

газу такому споживачу шляхом звернення до оператора газорозподільної системи 

(оператора газотранспортної системи по прямих споживачах) з одночасним 

направленням оператору газотранспортної системи через інформаційну платформу 

повідомлення про таке припинення (обмеження). 

 

Загальні умови надання номінацій/реномінацій 

7. Номінація/реномінація надається через інформаційну платформу оператора 

газотранспортної системи. 

12. У випадку зменшення підтвердженого обсягу оператор газотранспортної системи 

повинен оперативно проінформувати відповідних замовників послуг транспортування за 

допомогою інформаційної платформи або електронною поштою.  

Прогноз відборів/споживання, що не вимірюються щодобово 

7. Інформація повинна надаватись оператором газорозподільної системи в 

електронному вигляді через інформаційну платформу за встановленою оператором 

газотранспортної системи формою, погодженою Регулятором. 

Порядок обміну інформацією про подачі та 

відбори/споживання, що вимірюються протягом доби 

2. Оператор газорозподільної системи, суміжне газовидобувне підприємство, 

газовидобувне підприємство, підключене безпосередньо до газорозподільної системи, 

оператор газосховищ, оператор установки LNG та прямий споживач надають оператору 

газотранспортної системи інформацію про подачі та відбори/споживання, що 

вимірюються протягом доби, не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку надання 

такої інформації оператором газотранспортної системи замовникам послуг 

транспортування природного газу згідно з пунктом 1 цієї глави. При цьому інформація 

про добові обсяги подач та відборів/споживання, що вимірюються протягом доби, 

надається оператору газотранспортної системи не пізніше ніж о 08:00 UTC (10:00 за 

київським часом) годині для зимового періоду або о 07:00 UTC (10:00 за київським часом) 
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годині для літнього періоду після закінчення газової доби (D). Така інформація повинна 

надаватись в електронному вигляді через інформаційну платформу за встановленою 

оператором газотранспортної системи формою, погодженою Регулятором. 

Порядок обміну інформацією про подачі та відбори/споживання 

по закінченню газової доби 

1. Оператор газорозподільної системи, суміжне газовидобувне підприємство, 

газовидобувне підприємство, підключене безпосередньо до газорозподільної системи, 

оператор газосховищ, оператор установки LNG та прямий споживач надають оператору 

газотранспортної системи інформацію про фактичні обсяги подач або 

відборів/споживання, що вимірюються протягом доби та щодобово, не пізніше ніж за 

одну годину до закінчення строку надання такої інформації оператором газотранспортної 

системи замовникам послуг транспортування природного газу згідно з пунктом 1 глави 5 

цього розділу. 

Якщо газорозподільна система має місце передачі природного газу в/з іншу(ої) 

газорозподільну(ої) систему(и), оператори відповідних газорозподільних систем подають 

оператору газотранспортної системи інформацію про фактичний обсяг приймання-

передачі природного газу з однієї газорозподільної зони в іншу у строк, визначений 

абзацом першим цього пункту, в електронному вигляді через інформаційну платформу за 

встановленою оператором газотранспортної системи формою, погодженою Регулятором. 

2. Оператор газорозподільної системи надає оператору газотранспортної системи 

інформацію про остаточні прогнозовані обсяги відборів/споживання, що не вимірюються 

щодобово, не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку надання такої інформації 

оператором газотранспортної системи замовникам послуг транспортування природного 

газу згідно з пунктом 1 глави 5 цього розділу в електронному вигляді через інформаційну 

платформу за встановленою оператором газотранспортної системи формою, погодженою 

Регулятором. 

 

Попередня щодобова алокація подач природного газу 

замовника послуг транспортування природного газу 

4. Для здійснення оператором газотранспортної системи алокації в точках входу від 

суміжних газовидобувних підприємств суміжне газовидобувне підприємство надає 

оператору газотранспортної системи відповідну інформацію про обсяги подач 

природного газу (у розрізі газовидобувних підприємств, що подають природний газ до 

газотранспортної системи в цій точці входу) не пізніше ніж за одну годину до закінчення 

строку надання такої інформації оператором газотранспортної системи, встановленого 

пунктом 1 цієї глави, в електронному вигляді через інформаційну платформу за 

встановленою оператором газотранспортної системи формою, погодженою Регулятором. 

5. Для здійснення оператором газотранспортної системи алокації в точках входу з 

газорозподільних систем (місце надходження природного газу від газовидобувного 

підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому 

числі, може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи 

газовидобувних підприємств) оператор газорозподільної системи надає оператору 

газотранспортної системи відповідну інформацію про обсяги подач природного газу у 

віртуальній точці входу з газорозподільної системи в розрізі газовидобувних підприємств 

не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку надання такої інформації оператором 

газотранспортної системи, встановленого пунктом 1 цієї глави, в електронному вигляді 
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через інформаційну платформу за встановленою оператором газотранспортної системи 

формою, погодженою Регулятором. 

Угода про алокацію 

2. Угоди про алокацію реєструються на інформаційній платформі оператора 

газотранспортної системи. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний забезпечити 

на своїй інформаційній платформі можливість здійснення реєстрації угоди про алокацію. 

3. З метою реєстрації на інформаційній платформі угоди про алокацію замовник 

послуг транспортування (постачальник), який є стороною угоди про алокацію, 

зобов’язаний внести до інформаційної платформи такі дані: 

1) ЕІС-код споживача та, за наявності, ЕІС-код його точки комерційного обліку; 

2) період постачання природного газу, на який розповсюджується дія алокаційного 

алгоритму; 

3) кількість замовників послуг транспортування (постачальників), які є сторонами 

угоди про алокацію; 

4) власний ЕІС-код та ЕІС-коди інших сторін угоди про алокацію; 

5) дані алокаційного алгоритму: власну частку та частку кожної зі сторін угоди про 

алокацію у відсотках від загального об’єму/обсягу добового відбору/споживання 

природного газу споживачем, що буде відноситись до алокації відборів кожного із 

замовників послуг транспортування (постачальників) та обліковуватись оператором 

газотранспортної системи в їх портфоліо балансування. 

Внесення таких даних скріплюється електронним цифровим підписом 

уповноваженої особи замовника послуг транспортування (постачальника), авторизованої 

на інформаційній платформі. 

 

Торгові сповіщення 

2. Оператор газотранспортної системи забезпечує функціонування інформаційної 

платформи, на якій здійснюється опрацювання наданих торгових сповіщень. 

 

Обсяг добового небалансу та плата за добовий небаланс 

17. Оператор газотранспортної системи до 12 числа газового місяця, наступного за 

звітним, надає замовнику послуг транспортування природного газу в електронному 

вигляді через інформаційну платформу інформацію про остаточні щодобові подачі та 

відбори (у розрізі споживачів замовника послуг транспортування природного газу), 

обсяги та вартість щодобових небалансів у звітному газовому місяці. 

Балансуюча група 

2. Балансуюча група вважається утвореною з моменту її реєстрації на інформаційній 

платформі оператора газотранспортної системи та починає діяти з 01 числа місяця, 

наступного за місяцем реєстрації групи на інформаційній платформі. 

3. З метою реєстрації на інформаційній платформі створення балансуючої групи 

замовники послуг транспортування зобов’язані не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 
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початку газового місяця, в якому балансуюча група повинна бути утворена, внести такі 

дані: 

1) власний ЕІС-код та ЕІС-коди інших учасників; 

2) кількість учасників балансуючої групи; 

3) ЕІС-код сторони, відповідальної за добовий небаланс групи; 

4) строк, на який утворюється балансуюча група, що не може бути меншим за 1 

газовий місяць та не може перевищувати найменший з усіх строків дії договорів 

транспортування природного газу замовників послуг, що є учасниками балансуючої 

групи. 

Внесення таких даних скріплюється електронним цифровим підписом 

уповноваженої особи замовника послуг транспортування, авторизованого на 

інформаційній платформі. 

7. Якщо замовник послуг транспортування має намір вийти з балансуючої групи, він 

не пізніше ніж до 25 числа газового місяця подає оператору газотранспортної системи 

через інформаційну платформу повідомлення про вихід з балансуючої групи. 

Вихід з балансуючої групи хоча б одного учасника є підставою для розпуску 

балансуючої групи та скасування її реєстрації оператором газотранспортної системи на 

інформаційній платформі. У такому випадку сторона, відповідальна за добовий небаланс 

групи, має виконати зобов’язання щодо сплати оператору газотранспортної системи 

плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи. 

8. Балансуюча група розпускається по закінченню строку, на який вона 

утворювалася. 

Оператор газотранспортної системи має право скасувати реєстрацію балансуючої 

групи на інформаційній платформі у разі невиконання стороною, відповідальною за 

добовий небаланс групи, зобов’язань щодо сплати оператору газотранспортної системи 

плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи. 

Балансуюча група розпускається в першу добу наступного газового місяця. 

Днем розпуску балансуючої групи є день скасування оператором газотранспортної 

системи її реєстрації на інформаційній платформі. 

10. Оператор газотранспортної системи до 12 числа газового місяця, наступного за 

розрахунковим, надає замовникам послуг транспортування, які є учасниками 

балансуючої групи, в електронному вигляді через інформаційну платформу інформацію 

про обсяги добових небалансів кожного учасника балансуючої групи в розрахунковому 

газовому місяці, обсяги добових небалансів балансуючої групи в розрахунковому 

газовому місяці, плату за добовий небаланс балансуючої групи в розрахунковому 

газовому місяці. 

14. У випадку якщо для балансуючої групи в цілому загальна вартість добових 

негативних небалансів протягом розрахункового газового місяця перевищує загальну 

вартість добових позитивних небалансів протягом розрахункового газового місяця, 

оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за 

розрахунковим, через інформаційну платформу або на адресу електронної пошти 

сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, зазначену в договорі 

транспортування, надсилає стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, рахунок 

на оплату за добовий небаланс групи та односторонній акт передачі газу оператором 

газотранспортної системи на користь сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, 



в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису 

уповноваженої особи. 

5. У випадку якщо для балансуючої групи в цілому загальна вартість добових 

позитивних небалансів протягом розрахункового газового місяця перевищує загальну 

вартість добових негативних небалансів протягом розрахункового газового місяця, 

оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за 

розрахунковим, через інформаційну платформу або на адресу електронної пошти 

сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, зазначену в договорі 

транспортування, надсилає стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, 

повідомлення про розмір грошових коштів, які підлягають виплаті стороні, 

відповідальній за добовий небаланс групи, та односторонній акт приймання газу 

оператором газотранспортної системи від сторони, відповідальної за добовий небаланс, 

в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису 

уповноваженої особи. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний здійснити 

оплату рахунка на оплату за добовий небаланс у строк до 20 числа місяця, наступного за 

розрахунковим. 

 

Нейтральність балансування 

5. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний до 21 числа місяця, наступного 

за звітним, публікувати на своєму веб-сайті інформацію про витрати та доходи, визначені 

пунктом 4 цієї глави, інформувати через інформаційну платформу замовників послуг 

транспортування про розмір плати за нейтральність балансування за звітний газовий 

місяць М. 

9. Оператор газотранспортної системи до 21 числа місяця, наступного за звітним, 

здійснює публікацію розрахунку та величини ставки плати за нейтральність 

балансування за місяць М на своєму веб-сайті та по кожному замовнику послуг 

транспортування через інформаційну платформу повідомляє про розмір грошових 

коштів, який мав би стягуватися із замовників послуг транспортування природного газу 

(якщо ставка нейтральної плати більше нуля) або мав би виплачуватися йому (якщо 

ставка плати за нейтральність балансування менше нуля) в якості плати за нейтральність 

балансування за місяць М. 

 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n2074


 

Додаток 1 

до Кодексу газотранспортної 

системи 

(пункт 2 глави 3 розділу IV) 

Оформлюється на бланку користувача платформи (за наявності) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

на створення (видалення або коригування) облікового запису 

уповноважених осіб користувача інформаційної платформи 

1. Користувач інформаційної платформи: 

Повне найменування згідно 

з установчими 

документами/прізвище, 

ім'я, по батькові 

енергопостачальника 

 

Місцезнаходження/місце 

проживання та поштова 

адреса, тел./факс, e-mail 

 

EIC-код 
 

Керівник 
 

Мета заяви: 

 створення облікового запису уповноважених осіб 

 коригування облікового запису уповноважених осіб 

 видалення облікового запису уповноважених осіб 

2. Уповноважені особи: 

Прізвище, ім'я, по батькові 
 

Телефон (служб./моб./факс) 
 

E-mail (для обміну даними з 

інформаційною платформою) 

 

3. Цим повідомленням підтверджую, що визначені в ньому уповноважені особи, що 

мають право доступу до інформаційної платформи від імені користувача платформи, 

ознайомлені з вимогами Кодексу газотранспортної системи та інструкціями оператора 

газотранспортної системи щодо взаємодії з інформаційною платформою та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n2109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n2109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n2109


зобов’язуються їх дотримуватися, у тому числі дотримуватись заходів безпеки щодо 

доступу до платформи та інтерфейсу користувача платформи сторонніми особами. 

__________ 
Примітки: 

 
1. До повідомлення додаються письмові довіреності, видані користувачем інформаційної 

платформи на кожну уповноважену особу, що має право доступу до інформаційної 

платформи від імені користувача платформи. 

 

 
2. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень. 

 

 
3. Усі поля цього повідомлення повинні бути заповнені. 

 

 
 

 

 

 

 

 


