
Про постачання 
природного газу 
побутовим споживачам 

На виконання рішення Кризового комітету, затвердженого наказом 
Міністерства енергетики України від 26.02.2022 № 87 «Про введення Кризової 
ситуації рівня надзвичайної ситуації» та протоколу засідання Кризового 
комітету від 03.06.2022 № 1; відповідно до Національного плану дій, 
затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України від 02.11.2015 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23.11.2015 за № 1458/27903; згідно з частиною третьою статті 6 
Закону України «Про ринок природного газу»; з урахуванням листа 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 03.06.2022 № 4521/16/7-22,
н а к а з у ю:

1.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз України» здійснювати постачання природного газу побутовим 
споживачам на умовах Типового договору постачання природного газу 
побутовим споживачам, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 30 вересня 2015 року № 2500, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831, та базової річної пропозиції:

1.1.  з 01 травня 2022 року – побутовим споживачам, яких на дату 
прийняття цього наказу внесено до Реєстру споживачів постачальника 
«останньої надії» на інформаційній платформі оператора газотранспортної 
системи, 

1.2.  з дня початку постачання природного газу постачальником 
«останньої надії» – побутовим споживачам, яких після набрання чинності цим 
наказом буде внесено до Реєстру споживачів постачальника «останньої надії» 
на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.

2.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 
газотранспортної системи України» забезпечити можливість Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 
вносити побутового споживача, якого внесено до Реєстру споживачів 
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постачальника «останньої надії», до Реєстру споживачів Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 
для реалізації газу побутовим споживачам без надання постачальником 
інформації щодо заяви-приєднання до умов договору постачання природного 
газу побутовим споживачам.

3.  Цей наказ набирає чинності з дати його прийняття та діє 
до 31 серпня 2022 року.

Міністр                                                                             Герман ГАЛУЩЕНКО


