На виконання вимог статей 4, 40, 41
Закону України від 09 квітня 2015
року № 329 „Про ринок природного
газу”
постановою
Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі – НКРЕКП)
від 07 жовтня 2019 року № 2080
було внесено зміни деяких постанов, в тому числі у Кодекс газорозподільних
систем та Типовий договір розподілу природного газу.
Відповідно до таких змін, з 01 січня 2020 року, оплату за спожитий
природний газ було розділено на оплату постачальнику за газ, як товар, згідно
фактичного споживання (окремий рахунок – за наявності від постачальника) та
оплату за послугу у відповідності до його розподілу замовленої річної
потужності об’єкта споживача (окремий рахунок від Оператора
газорозподільних мереж (далі – ГРМ)).
Тарифи та вартість послуг, які надаються ПрАТ „Тернопільгаз”,
встановлюються уповноваженим на це відповідним органом, яким є НКРЕКП.
Оплата послуг з розподілу здійснюється рівномірними частками протягом
календарного року. Місячна вартість послуги розподілу природного газу
визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта споживача
на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із
розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.
Річна замовлена потужність об’єкта споживача на розрахунковий календарний
рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання
природного газу цим об’єктом за газовий рік (період часу, який розпочинається
з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої
газової доби жовтня наступного календарного року), що передував
розрахунковому календарному року.
Пунктом 4 глави 6 Розділу VI Кодексу газорозподільних систем
передбачено, що для нового побутового споживача та його об’єкта, що
має фактичний період
споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови
відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та його
об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена
потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні
планових об’ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи
споживання побутового споживача відповідно до додатка до цього Кодексу.
Єдиною правовою підставою для відсутності оплати за надані послуги з
розподілу природного газу є механічне від’єднання газових мереж споживача
від газорозподільної системи та припинення діючого договору, в тому числі
вилучення ЕІС-коду споживача та виключення з реєстру діючого
постачальника. Повторне приєднання до системи газопостачання здійснюється
в передбаченому законодавством порядку з оплатою відповідних послуг та
робіт.

З 1 серпня 2020 року уряд не втручається і не обмежує ціни для населення
– припинила дію постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня
2018 року № 867 „Про затвердження Положення про покладення спеціальних
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу”.
Кожний споживач природного газу може змінити постачальника не
виходячи з дому через онлайн-кабінет, по телефону або по електронній пошті.
Згідно із новим порядком зміни постачальника газу, споживач може його
змінювати, незважаючи на наявний борг перед колишнім постачальником.
Споживач може обрати нового постачальника природного газу серед
ліцензованих постачальників на газовому ринку України (на офіційному сайті
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг за посиланням http://www.nerc.gov.ua/?id=32112),
заповнивши та підписавши заяву-приєднання.
Потенційний постачальник впродовж 3 днів визначається щодо
можливості постачання споживачу природного газу.
Документи необхідні для підписання договору на постачання природного
газу:
документ на право власності чи користування на об'єкт;
документ що посвідчує особу споживача;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
EIC- код споживача (енергетична ідентифікація суб’єкта).
Новий постачальник природного газу може додатково запросити у
споживача інформацію про об’єми споживання газу та іншу інформацію на свій
розсуд, після чого укладається договір на постачання природного газу.
Водночас, у споживача зберігається можливість не залишитися без газу у
разі, якщо він не зможе отримувати цей ресурс від свого постачальника, „Постачальник останньої надії” (ПОН). Слід зауважити, що ПОН може
постачати газ споживачеві до 60 календарних днів, протягом яких споживач має
знайти для себе нового постачальника.
„Постачальником останньої надії” на ринку природного газу для населення
терміном на три роки, як переможця конкурсу, Кабінет Міністрів України
затвердив ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз України”.
У Тернопільській області три суб’єкта господарювання провадять
господарську діяльність з постачання природного газу:
ТОВ „Тернопільоблгаз”, контактні тел. (03558) 2-12-07, 067-585-33-30,
офіційний сайт teroblgaz.com.ua;
ДП „Газпостач” ТОВ „Тернопільміськгаз”, контактні тел. (0352) 56-14-00,
52-46-95, 52-71-99, 52-63-78, 52-27-30, 52-72-19, офіційний сайт
gazpostach.te.ua;
ДП „Кременецьке УПРГ”, контактні тел. (03546) 2-18-18, 067-457-22-40,
067-235-02-92, 067-235-09-93, офіційний сайт kuprg.org.ua.

