
General terms of supply, the rights and obligations of the supplier and the consumer, acts of legislation 

governing the relations between the supplier and the consumer / Поточна версія Правил постачання 

природного газу. Загальні умови постачання, права та обов'язки постачальника та споживача, актів 

законодавчі акти, що регулюють відносини між постачальником та споживачем: 

 

The Law of Ukraine on Natural Gas Market / Закон України «Про ринок природного газу» 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19/print1443618849356310 

 

Rules of Natural Gas Supply / Правила постачання природного газу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 

 

Licensing Conditions for Natural Gas Supply / Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності на ринку природного газу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17 

 

Gas Transmission System Code / Кодекс газотранспортної системи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15 

  

Gas Distribution Systems Code / Кодекс газорозподільних систем: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15 

  

Procedure for concluding a gas supply agreement / Порядок укладання договору з постачання 

природного газу: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=18962 

  

The rights and obligations of natural gas consumer / Права та обов'язки споживача природного газу: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=18966 

 

The rights and obligations of the natural gas supplier / Права та обов'язки постачальника природного 

газу: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=18969 

 

The Law on the National Energy and Public Utilities Regulatory Commission / Закон Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 

 

The Law of Ukraine on Public Procurements / Закон України про публічні закупівлі 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

 

Gas Storage Code / Кодекс газосховищ: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15 

 

Standard gas transportation agreement / Типовий договір транспортування природного газу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15 

 

Standard gas distribution agreement / Типовий договір розподілу природного газу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1384-15 

 

Standard gas storage agreement / Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного 

газу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1385-15 
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Agreement with a supplier of last resort / Угода з постачальником останньої надії: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1387-15 

 

The rights and obligations of the operator of gas transportation system / Права та обов’язки оператора 

газотранспортної системи: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=18972 

 

The rights and obligations of the operator of gas distribution system / Права та обов’язки оператора 

газорозподільної системи: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=18971 
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