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Як вибрати постачальника? 
Де шукати пропозиції цін на газ?
Які документи потрібні?
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Близько третини від усього газу українці використовують в 
побуті: для приготування їжі, підігріву води та опалення житла. 
Найбільші обсяги газу в масштабі країни ми використовуємо
для підігріву осель взимку, тоді як найменші – аби мати вдома 
гарячу воду.

За даними енергетичного регулятора (НКРЕКП), середнє річне 
споживання у 2019 році на одного абонента, який використовує 
газ для приготування їжі, становило 108 кубометрів, для 
приготування їжі та підігріву води – 257 кубометрів, для 
комплексного опалення квартир та житлових будинків – 1036 
кубометрів. 

В результаті рішення уряду, 1 серпня 2020 року всі побутові 
споживачі отримали можливість вільно обирати, в якого поста-
чальника і за якою ціною купувати газ. Компанії отримали 
можливість самостійно встановлювати ціну продажу, а мірилом 
успіху їх пропозицій на ринку стало рішення споживача.

газу було
використано для
приготування їжі

для підігріву
води

для опалення
житлових

приміщень

28,8%

12,7%

58,5%
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За даними  Держстату,
протягом 2018 року



Коли ми укладаємо договір постачання газу, блакитне паливо за 
сигналом компанії-постачальника відправляється на доставку, 
якою займається оператор ГРМ (облгаз). 

З магістрального газопроводу чи сховища газ переміщають в 
труби меншого діаметру, додають речовину з різким запахом, 
щоб сигналізувати про витоки, очищують від піску та інших 
домішок. Тільки після цього газовий потік потрапляє по газо-
проводах у нашу домівку.

Таким чином, споживач газу безпосередньо взаємодіє із 
двома компаніями:

Для того, щоб отримувати послугу з постачання газу, споживач 
повинен бути підключений до мережі розподілу – тобто, спершу 
потрібно укласти договір з облгазом.
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Як газ потрапляє
в домівки українців

постачальником 

за постачання

оператором ГРМ (облгазом) 

за розподіл газу

відповідно,

отримує

дві платіжки:



Розподіл, чи доставку газу, забезпечують оператори ГРМ, або 
облгази. Таких компаній трохи більше 40 на всю Україну, і це – 
природна монополія. Функції облгазу – технічне обслуговування 
мереж, усунення аварій, забезпечення необхідного тиску в 
мережах. Облгаз приймає від споживача покази лічильника, 
фіксує об'єми використаного газу та передає їх постачальнику.
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ГТС   (Газотранспортна система)

ГРС  (Газорозподільна станція)

Транспортування

Добове балансування

Відбір з ГТС

Пониження тиску до середнього

Одоризація

Газзбут   (Постачальник)

Продаж газу споживачу

ГРМ  (Газорозподільні системи)

Розподіл та доставка

Зниження тиску до побутового рівня 

Технічне обслуговування 



У ринковій моделі постачальники конкурують своїми комер-
ційними пропозиціями і борються за кожного клієнта. Споживач 
же може вільно обирати і змінювати постачальника. На сьогодні 
функції постачальників для населення виконують, переважно, 
газзбути – дочірні компанії облгазів.

Основні функції постачальника газу:

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацювали ринкові правила,
і в українців з’явиться більше пропозицій від постачальників. 
Основним завданням таких постачальників стане забезпечити 
клієнта газом за найбільш привабливими фінансовими умовами 
та створити зручний сервіс.
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виставити
рахунок за 
використаний
газ споживачу

отримати від 
споживача об'єми 
використаного 
споживачем газу

завчасно 
замовити/закупити 
обсяг газу для 
споживача

зібрати
кошти зі 
споживачів

розрахуватись
за куплений для 
споживача газ

отримати 
ліцензію на право 
провадження 
діяльності 
з постачання

виконати зобов’язання 
з бронювання потужностей 
ГТС для забезпечення 
транспортування газу 
споживачу

Згідно Правил постачання природного газу, 
затверджених Постановою 

НКРЕКП №2496 від 30.09.2015
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text



Платіжка за газ
до 1 серпня 2020 р. та після
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Оптова
ціна газу

Торгова надбавка 
НАК Нафтогаз
України 

Транспортування
 

Торгова націнка 
постачальника 

Податок на
додану вартість 

Нафтогаз України» – 
максимальний 
розмір визначається 
постановою КМУ

Визначається 
постановою КМУ у 
розмірі 1,917% від 
оптової ціни

Оператор 
газотранспортної 
системи – тариф 
встановлює НКРЕКП

Оператор 
газотранспортної 
системи, – тариф 
встановлює 
НКРЕКП

Газзбут – 
максимальний 
розмір визначається 
постановою КМУ як 
2,5% від оптової ціни

Державний бюджет 
України, 20% 

Державний бюджет 
України, 20% 

Будь-який роздріб-
ний постачальник, 
кінцева ціна фор-
мується на конку-
рентних засадах 
ринку

Будь-який оптовий 
постачальник за 
ринковою ціною

сталобуло



Якщо Ви вже визначилися з компанією, в якої хочете купувати 
газ, Вам потрібно здійснити 3 кроки: 1

1  Згідно з Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496 (зі змінами)

Новий постачальник може розглядати подані документи до 20-ти днів. Розпочати постачання він 
повинен не пізніше 21-го дня з дня реєстрації заяви-приєднання.

Де шукати пропозиції 
постачальників

Як змінити постачальника газу

Подати заяву-
приєднання до нового 
постачальника (та інші 
документи за запитом).

Отримати відповідь від 
нового постачальника.
У разі згоди, компанія Вам 
письмово повідомить про 
дату, з якої почне 
постачання. 

Отримати фінальний 
рахунок від 

попереднього 
постачальника і 

сплатити його.

1 2 3

у мобільному додатку 
«Енергетика онлайн»

у власній поштовій 
скриньці або в 
інший спосіб, у який 
нові постачальники 
самі знайдуть 
споживачів.

на сайтах 
постачальників 
(розділ з 
комерційними 
пропозиціями)

за допомогою інструменту 
для порівняння пропозицій 
постачальників «Газотека»

дивитися 
рекламу у ЗМІ
та соцмережах

iOS android
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Подача
заяви-приєднання

документи, якими визначено право власності чи 
користування на об’єкт (приміщення), тобто це
можуть бути витяг з державного реєстру, договір 
купівлі-продажу або оренди, свідоцтво про право 
власності/користування тощо

документ, що посвідчує особу споживача, а також 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (тобто, у більшості випадків, – це паспорт
та ідентифікаційний код)

Заява-приєднання – це офіційна письмова заява 
споживача про намір укласти договір, складена за 
стандартною формою. 

Разом із заявою споживач має
пред'явити постачальнику  в оригіналі:

Постачальник також має право додатково вимагати інші до-
кументи, перелік яких визначений на його сайті.

Заяву-приєднання та інші документи можна подати в електрон-
ному вигляді. 

Онлайн подача заяви-приєднання можлива через сайт компанії 
або електронну пошту. 

Зверніть увагу, що у заяві-приєднання споживач обов’язково 
декларує відсутність протермінованої заборгованості перед 

діючим постачальником!

1



Новий постачальник розглядає подані споживачем документи та 
приймає рішення про те, чи згоден він надавати послуги цьому 
клієнту. Постачальник може відмовити, якщо, наприклад, 
споживач має значну заборгованість. Якщо він згоден, то 
закріплює нового клієнта у своєму реєстрі на інформаційній 
платформі оператора газотранспортної системи. У будь-якому 
випадку, постачальник повідомляє про своє рішення споживача.

Типовий договір про постачання газу є публічним договором 
приєднання та укладається на невизначений строк. Договір 
вступає у дію з моменту включення постачальником споживача 
до свого реєстру на інформаційній платформі. Тобто, підписувати 
споживачу такий договір не потрібно.

Разом з тим, постачальник може запропонувати підписати свою 
версію договору на основі типового, де відобразити певні 
спеціальні положення (напр., щодо формульного визначення 
ціни на газ, порядку оплати тощо).

Після отримання підтвердження від постачальника про укла-
дення договору, Вам відкриють особовий рахунок та запро-
понують реєстрацію особистого кабінету на сайті компанії (у разі 
наявності).

Автоматично
укладаємо договір
з новим постачальником 

РИНОК ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
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Незважаючи на зміну постачальника, споживачу необхідно спла-
тити за послуги, які надавав попередній постачальник.

Попередній постачальник виставляє фінальний рахунок не 
пізніше ніж через 6 тижнів після зміни споживачем поста-
чальника. При чому, цей рахунок враховує усю непогашену суму 
заборгованості.

Споживач повинен оплатити такий рахунок не пізніше 10-ти 
робочих днів з дня виставлення. Якщо ж ви не розрахувалися, 
постачальник має право надіслати боржнику письмове 
повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно 
перекрити запірні пристрої та надати можливість його 
представнику (який повинен пред’явити службове посвідчення) 
опломбувати газовий пристрій. При цьому в повідомленні про 
припинення споживання газу постачальник має зазначити 
підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути 
раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення.

Зауважте, що змінивши постачальника, споживач не залишиться 
без газу, адже старий постачальник повинен надавати послуги 
до моменту, доки новий постачальник не розпочне постачання.
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Обов'язково
розраховуємося зі
старим постачальником!

3



Ви хочете змінити постачальника,
а через борги «відрізали газ»

Насамперед, потрібно з’ясувати, кому споживач винен кошти – 
постачальнику чи облгазу (оператору ГРМ). Якщо у вас борг 
перед старим постачальником, то новий постачальник не зможе 
укласти угоду, доки повністю не буде погашено цей борг. Якщо ж 
існує борг перед оператором ГРМ (облгазом), то змінити 
постачальника можна, але газу у вас не буде, доки ви не 
погасите борг та сплатите компенсацію оператору ГРМ. Віднови-
ти розподіл газу облгаз повинен протягом двох робочих днів у 
містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості, після 
письмового звернення споживача чи його постачальника і 
відшкодування витрат на повторне підключення.

у Вас тимчасово відсутній постачальник газу
Якщо з Вашим постачальником трапилися якісь проблеми 
(наприклад, від збанкрутував, регулятор анулював/зупинив його 
ліцензію, постачальник закупив недостатні обсяги газу), а нового 
постачальника Ви не знайшли, або ж через борги постачальник 
відмовляється надавати послуги, то споживач має право звер-
нутися до постачальника "останньої надії" – ТОВ "Газопоста-
чальна компанія "Нафтогаз України" 2. 
Постачальник «останньої надії» не може відмовити споживачу, 
проте максимальна тривалість постачання ним газу не може 
перевищувати 60 календарних днів на рік. 

Ви подали заяву про зміну постачальника,
але не отримали відповіді

Новий постачальник зобов’язаний у будь-якому випадку надати 
споживачу письмову відповідь – або підтвердження із заз-
наченням дати початку постачання газу, або відмову у наданні 
послуг з постачання. 

У випадку, якщо …

РИНОК ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Якщо ж Ви не отримали жодної відповіді, то варто звернутися зі 
скаргою на дії такого постачальника до Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).

процедура зміни постачальника триває понад 21 день
Законодавство чітко обмежує максимально можливий термін 
процедури. Якщо зміна постачальника триває більше, ніж 21 
календарний день, то варто звернутися зі скаргою на дії 
постачальника, якому було подано заяву-приєднання, до 
НКРЕКП.

Як подати скаргу до НКРЕКП?

НКРЕКП – це державний регулятор у сфері енергетики. Скаргу 
споживач подає у довільній формі на адресу (електронну чи 
поштову) територіального відділення НКРЕКП 3. Також скаргу 
можна подати через мобільний додаток «Енергетика онлайн». До 
скарги потрібно додати копії документів, які підтверджують 
порушення (наприклад, копію заяви-приєднання із зазначенням 
дати звернення). Скаргу можна подати особисто, через упов-
новажену особу або колективно. 
Підрозділ НКРЕКП повинен розглянути скаргу на своєму 
засіданні. Споживач має право бути присутнім під час розгляду 
своєї скарги, надавати додаткові аргументи та захищати свою 
позицію. За результатами розгляду енергорегулятор приймає 
рішення – це може бути накладення штрафу на постачальника 
чи, у випадку чисельних порушень, позбавлення його ліцензії. Те 
ж саме стосується незаконних дій облгазу, якого можуть 
оштрафувати. Якщо ж Ви не згодні з рішенням територіального 
відділення, можна подати скаргу до центрального апарату 
НКРЕКП 4 на електронну адресу box@nerc.gov.ua.
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існує борг перед оператором ГРМ (облгазом), то змінити 
постачальника можна, але газу у вас не буде, доки ви не 
погасите борг та сплатите компенсацію оператору ГРМ. Віднови-
ти розподіл газу облгаз повинен протягом двох робочих днів у 
містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості, після 
письмового звернення споживача чи його постачальника і 
відшкодування витрат на повторне підключення.

у Вас тимчасово відсутній постачальник газу
Якщо з Вашим постачальником трапилися якісь проблеми 
(наприклад, від збанкрутував, регулятор анулював/зупинив його 
ліцензію, постачальник закупив недостатні обсяги газу), а нового 
постачальника Ви не знайшли, або ж через борги постачальник 
відмовляється надавати послуги, то споживач має право звер-
нутися до постачальника "останньої надії" – ТОВ "Газопоста-
чальна компанія "Нафтогаз України" 2. 
Постачальник «останньої надії» не може відмовити споживачу, 
проте максимальна тривалість постачання ним газу не може 
перевищувати 60 календарних днів на рік. 

Ви подали заяву про зміну постачальника,
але не отримали відповіді

Новий постачальник зобов’язаний у будь-якому випадку надати 
споживачу письмову відповідь – або підтвердження із заз-
наченням дати початку постачання газу, або відмову у наданні 
послуг з постачання. 
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Якщо ж Ви не отримали жодної відповіді, то варто звернутися зі 
скаргою на дії такого постачальника до Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).

процедура зміни постачальника триває понад 21 день
Законодавство чітко обмежує максимально можливий термін 
процедури. Якщо зміна постачальника триває більше, ніж 21 
календарний день, то варто звернутися зі скаргою на дії 
постачальника, якому було подано заяву-приєднання, до 
НКРЕКП.

Як подати скаргу до НКРЕКП?

НКРЕКП – це державний регулятор у сфері енергетики. Скаргу 
споживач подає у довільній формі на адресу (електронну чи 
поштову) територіального відділення НКРЕКП 3. Також скаргу 
можна подати через мобільний додаток «Енергетика онлайн». До 
скарги потрібно додати копії документів, які підтверджують 
порушення (наприклад, копію заяви-приєднання із зазначенням 
дати звернення). Скаргу можна подати особисто, через упов-
новажену особу або колективно. 
Підрозділ НКРЕКП повинен розглянути скаргу на своєму 
засіданні. Споживач має право бути присутнім під час розгляду 
своєї скарги, надавати додаткові аргументи та захищати свою 
позицію. За результатами розгляду енергорегулятор приймає 
рішення – це може бути накладення штрафу на постачальника 
чи, у випадку чисельних порушень, позбавлення його ліцензії. Те 
ж саме стосується незаконних дій облгазу, якого можуть 
оштрафувати. Якщо ж Ви не згодні з рішенням територіального 
відділення, можна подати скаргу до центрального апарату 
НКРЕКП 4 на електронну адресу box@nerc.gov.ua.
2   Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №917-р "Про визначення товариства з обмеженою 
відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України“ постачальником “останньої надії“

3   Контакти територіальних органів НКРЕКП див. тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=24042

4  Контакти НКРЕКП див. тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=6911
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РИНОК ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Протягом кількох останніх років основною причиною, яка 
стримувала перехід до повноцінного роздрібного ринку газу в 
Україні, були високі ціни на газ. Саме тому уряд через свої 
постанови обмежував ціни для окремих категорій споживачів (у 
кінцевому рахунку – для населення та комунальних виробників 
тепла) і покладав спеціальні обов’язки на окремих суб’єктів 
ринку («Нафтогаз», «Укргазвидобування» та газзбути) 
продавати/постачати газ цим споживачам за регульованими 
цінами. 
Проте, навесні 2019 року європейські ціни на газ почали 
знижуватися. На середину 2020 року ціни на газ в Україні – 
найнижчі за попередні 12 років. Це – надзвичайно сприятливий 
час для запровадження ринкових правил та появи великої 
кількості пропозицій від постачальників.

 Оптові ціни на газ (без ПДВ), грн

Які вигоди отримає споживач
від запровадження ринку газу
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Зростання кількості постачальників
У 2019 р. на роздрібному ринку працювало
249 компаній, у т.ч.
37 постачальників зі спеціальними обов’язками.
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Отже, після запровадження ринку українців очікує:

Поява нових 
продуктів від 
постачальників, 
які відрізняються 
ціною, періодом 
поставки, умовами 
оплати тощо;

Розвиток 
кращих сервісів 
для споживачів;

Розвиток конкурен-
ції, у результаті якої 
постачальники 
пропонуватимуть 
максимально 
привабливі умови
для споживачів;

Споживач 
зможе вільно 
обирати і 
змінювати 
постачальників.



ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору постачання природного газу побутовим 
споживачам

Ознайомившись з умовами Типового договору постачання природного газу 
побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 
2015 року No 2500 (далі – Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті 
Постачальника в мережі Інтернет за адресою:  ________________________
друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої 
діяльності 
______________________________________________________________,

приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними 
персоніфікованими даними.

РИНОК ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг № 1418 від 11.08.2016 р., №1080 від 10.06.2020 р.

ДОДАТОК
Зразок заяви-приєднання

Додаток 1
до Договору постачання природного
газу побутовим споживачам
(пункт 1.3 розділу І)

Постачальнику:
 _________________________ 
(назва Постачальника)

Споживач: 
__________________________________ 
(П.І.Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))

зазначити назву та дату друку тощо



Персоніфіковані дані Споживача 

За Договором розрахунок Cпоживача
за природний газ здійснюється*:

* Необхідно обрати лише один з варіантів.
** Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців 
здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) газу за даними Оператора 
ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.

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.
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1 Вид об'єкта (приватний будинок, квартира,
комунальна квартира, літня кухня тощо)

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач
уклав договір розподілу природного газу

ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з
вимогами Кодексу газорозподільних систем

Адреса об’єкта2

3

На підставі даних Оператора ГРМ про об’єм
(обсяг) газу, визначений за договором розподілу
природного газу, за підсумками місяця

За плановою величиною середньомісячного
споживання природного газу на рівні**

4

підпис Споживача,
який підтверджує його згоду

підпис Споживача,
який підтверджує його згоду

(так/ні)

(в опалювальний період)

(у міжопалювальний період)

(дата) (особистий підпис) (П.І.Б. Споживача)



РИНОК ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його 
персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу 
третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним 
законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів 
наданих за Договором послуг.

Примітки:

1. За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у 
Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його 
на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджу-
вальний підпис такого власника (співвласника).

2. Якщо Постачальником є суб’єкт господарювання, на якого відповідно до 
статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" покладені спеціальні 
обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам, 
заява-приєднання має містити нижченаведену інформацію:

Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг No 1418 від 11.08.2016,  №1080 від 10.06.2020 р. 

Порядковий
номер

Прізвище, ім'я та
по батькові пільговика

Розмір
пільги

Підтвердний
документ

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

Спосіб оплати за цим Договором:

За квитанціями розрахункової
книжки Постачальника

За платіжними документами (рахунками),
які виписує Постачальник

підпис Споживача,
який підтверджує його згоду

підпис Споживача,
який підтверджує його згоду

(так/ні)

(дата) (особистий підпис) (П.І.Б. Споживача)

(так/ні)
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