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ДОГОВІР 

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №___________ 

м. Київ                                                                                                                         «____»________2021 р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПРОЕКТИ», ЕІС-код 56X930000118390B,  що здійснює діяльність на підставі ліцензії,  виданої  
Постановою НКРЕКП від __.__.2021р. № ___, в особі директора Жирнова Олексія Леонідовича, який діє на 
підставі Статуту, (далі – Постачальник), з однієї сторони,  

та_______________________________________________________________________________,  
ЕІС- код_______________________, в особі ______________________________________________, 

який діє на підставі ___________________________, (далі-Споживач), з іншої сторони, в подальшому разом 
іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона,  уклали цей договір постачання природного газу (надалі 

– Договір) про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Відповідно до  умов цього Договору Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у 2021 році 
природний газ (далі - газ), а Споживач зобов`язується прийняти його та оплатити на умовах цього Договору. 
Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних потреб в якості палива 
та/або в якості сировини, а не для продажу. 
1.2. Перелік EIC-кодів точки/точок  комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися 
постачання природного газу Постачальником : 
 

Місцезнаходження точки 

комерційного обліку 

EIC-код точки комерційного обліку 

(код типу Z) 

Назва точки виходу з 

газотранспортної системи 

   

   

 
1.3. Розподіл природного газу, який постачається за цим Договором, здійснює(ють) оператор(и) 
газорозподільних систем, а саме:____________________________________________________________, з 
яким (якими) Споживач уклав відповідний договір (договори). 
1.4. Якість газу та його фізико-хімічні показники повинні відповідати нормам, встановленим в Кодексі 
ГТС, та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-
технічними документами щодо його якості, відповідальність за яку несуть Оператор ГТС /Оператор ГРМ.  
1.5. Постачання газу Споживачу здійснюється протягом періоду дії цього Договору на підставі 
підписаних Сторонами додаткових угод до Договору, які є невід’ємними частинами. У додаткових угодах 
зазначаються період та обсяг постачання, ціна постачання газу та порядок проведення розрахунків. 
1.6. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений до 
стандартних умов. 
1.7. Постачання газу протягом газового місяця здійснюється рівномірно  щодобово, що визначається 
шляхом ділення місячного замовленого обсягу газу на кількість днів цього місяця (у тому числі вихідних та 
святкових). В іншому випадку Споживач має право надати Заявку щодо добових обсягів газу за 
встановленою  формою,  наведеною  у Додатку 1 до цього Договору. 
1.8. Сторони мають право змінити місячний обсяг, погоджений Сторонами, шляхом укладання 
Додаткової угоди. Без підписання Додаткової угоди допускається відхилення +/- 10 (десять) відсотків від 
місячного обсягу газу. 
1.9. Споживач зобов’язаний протягом Газової доби (D-1) до 12:00 години за київським часом подавати 
Постачальнику інформацію щодо планованих прогнозних обсягів використання газу на наступну добу (D) 
шляхом внесення цих даних у відповідний розділ Особистого кабінету (за наявності) та/або на адресу 
електронної пошти Постачальника, вказаної у Договорі. 
1.10.  Споживач зобов’язаний протягом Газової доби (D+1) до 12:00 години за київським часом подавати 
Постачальнику інформацію щодо фактичних обсягів використання  газу за добу (D) шляхом внесення цих 
даних у відповідний розділ Особистого кабінету(за наявності) та/або на адресу електронної пошти 
Постачальника, вказаної у Договорі. 
1.11. Споживач зобов’язаний у разі відхилення від прогнозованого обсягу використання  газу на добу (D) 
не пізніше 17:00 години Газової доби (D) за київським часом подавати Постачальнику інформацію щодо 
скоригованого планованого обсягу використання газу за добу (D) шляхом внесення цих даних у відповідний 
розділ Особистого кабінету(за наявності) та/або на адресу електронної пошти Постачальника, вказаної у  
Договорі. 
1.12. Не підлягають зміні обсяги газу, що вже фактично поставлені Споживачу. 
1.13. Споживач зобов’язується самостійно контролювати обсяги використання газу і своєчасно 
обмежувати (припиняти) використання газу у разі перевищення замовлених ним обсягів. 
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1.14. Підписанням цього Договору Споживач надає згоду Постачальнику на замовлення добової 
потужності відповідної точки виходу з газотранспортної системи до газорозподільної системи Оператора 
ГРМ, на ліцензованій території якого знаходяться об’єкт/об’єкти Споживача, вартість якої  Споживач 
зобов`язується оплатити Постачальнику в розмірі, встановлених НКРЕКП тарифів, коефіцієнтів до тарифів 
та сезонів замовлення потужності. 
1.15. З усіх питань, які неврегульовані цим Договором, у тому числі в розумінні скорочень термінів, 
Сторони керуються  Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного 
газу, Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем та іншими чинними 
нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини на ринку природного газу. 
 

2. ЦІНА, ВАРТІСТЬ ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Ціна за 1 тис. куб. метрів газу, як товарної продукції, що постачається Постачальником Споживачу, 
обсяг постачання, строк та порядок проведення розрахунків за газ та замовлену потужність визначаються в 
окремих додаткових угодах до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору.  
2.2. Загальна вартість цього Договору визначається шляхом складання вартості обсягів газу, поставлених 
Постачальником Споживачу, вартості добових небалансів, вартості замовленої потужності та вартості 
відхилення від замовленої потужності, протягом строку дії даного Договору. 
2.3. Оплата за природний газ та замовлену потужність, що передається Споживачу, проводиться 
виключно грошовими коштами на банківський  рахунок Постачальника. У платіжному дорученні Споживач 
повинен обов’язково зазначити наступну інформацію - призначення платежу, номер і дату цього Договору, 
період, за який здійснюється оплата, номер та дату рахунку (за наявності). Рахунки оплачуються Споживачем 
протягом п’яти робочих днів з моменту отримання рахунку, якщо інша дата не зазначена у рахунку. Датою 
оплати (здійснення розрахунку) за цим Договором є дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. 
2.4. На день укладення цього Договору відповідно до постанови НКРЕКП № 3013 від 24.12.2019 р. 
вартість добової потужності дорівнює тарифу, установленому НКРЕКП, та становить 124,16 грн (сто 
двадцять чотири грн. 16 коп.) за 1000 куб. м на добу без ПДВ, з коефіцієнтом 1,10 умовних одиниць та не 
включається до ціни природного газу. 
У разі встановлення НКРЕКП або Оператором ГТС нових тарифів та/або коефіцієнтів до тарифів, зазначених 
у цьому пункті Договору, такі тарифи та/або коефіцієнти є обов’язковими для Споживача для розрахунків з 
Постачальником без підписання Додаткових угод. 
2.5. Споживач зобов’язаний здійснювати оплату за замовлену потужність згідно з порядком проведення 
розрахунків за газ на підставі рахунків Постачальника. Споживач зобов’язаний підписати та скріпити 
печаткою (у разі наявності) Акт на замовлення потужності протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання 
відповідного акту. 
2.5.1. Оплата замовленої потужності здійснюється Споживачем окремим платежем із зазначенням 
призначення платежу: «оплата за замовлену (договірну) потужність, код ДКПП 49.50.1». 
2.5.2. Оплата перевищеної замовленої потужності здійснюється Споживачем окремим платежем із 
зазначенням призначення платежу: «оплата за перевищення замовленої (договірної) потужності, код ДКПП 
49.50.1». 
2.6. У разі перевищення Споживачем замовленої та оплаченої потужності у відповідній добі (D), вартість 
такого розміру перевищення потужності оплачується Споживачем Постачальнику з коефіцієнтом 2 (два) до 
тарифу, встановленого НКРЕКП, на підставі складеного Постачальником акта на перевищення згідно з  
фактичними відомостями, наданими Оператором ГТС. 
2.6.1. Споживач протягом 5 (п’яти) днів з дати отримання акта на перевищення, зобов'язується сплатити 
вказану в акті суму та повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта на перевищення, підписаний 
уповноваженим представником Споживача та скріплений його печаткою (за наявності). 
2.7. У разі не здійснення Споживачем оплати за потужність згідно графіку розрахунків, який зазначається 
у Додатковій угоді, Постачальник не замовляє потужність для Споживача та постачання природного газу не 
здійснює. 
2.8. У разі невикористання Споживачем замовленої та оплаченої потужності у відповідній добі (D), 
різниця йому не повертається відповідно до правил Кодексу ГТС. 
 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ,  ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ 

3.1. Кількість поставленого Споживачу газу визначається за показниками комерційних вузлів обліку, 
встановлених у Споживача, та підтверджується Оператором ГРМ/Оператором ГТС, з якими Споживач уклав 
договір розподілу та/або транспортування природного газу. 
3.2. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється на межі 
балансової належності об’єкта(ів) Споживача. Після переходу права власності на газ, Споживач несе всі 
ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на газ. 
3.3. Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у 
розрахунковому місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою (за наявності) акту 
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приймання-передачі природного газу (далі – Акт), в якому зазначаються фактичні обсяги спожитого газу та 
його вартість. Зазначений Акт є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.  

Враховуючи, що постачання природного газу в мережах Оператора ГРМ/ Оператора ГТС Споживачу 
носить безперервний характер, Постачальник не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено таке 
постачання газу, складає зведену податкову накладну, з урахуванням усього обсягу газу протягом місяця 
поставки, складену відповідно до вимог статті 201 Податкового Кодексу України (ПКУ) та інших 
законодавчих актів України. 

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла 
на поточний рахунок Постачальника як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість 
поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), 
на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. 
3.3.1.  Для складання Актів, Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний 
надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого 
(протранспортованого)  газу Споживачу, підтвердженого Оператором ГРМ/Оператором ГТС, шляхом 
надсилання на електрону адресу Постачальника: gas@newpro.energy.  
3.3.2.   На підставі отриманих від Споживача даних Постачальник, протягом 5 (п’яти) робочих днів,  готує 
та надає Споживачу два примірники підписаного Акта приймання-передачі природного газу за 
розрахунковий період. 
У разі ненадання Споживачем копії акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) 
природного газу, для складання Акта приймання-передачі природного газу Постачальник використовує дані 
з Інформаційної платформи Оператора ГТС про остаточну алокацію щодо даного Споживача. 
3.4. Споживач протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання Актів приймання-передачі 
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акта приймання-
передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений його 
печаткою (за наявності), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акта приймання-
передачі природного газу.   
3.5. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу Акта приймання-передачі природного 
газу або у разі відмови Споживача від підписання Акта приймання-передачі природного газу та не надання 
письмово обґрунтованого заперечення проти підписання акта до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, 
наступного за розрахунковим періодом, обсяг (об’єм) спожитого газу вважається поставленим і прийнятим 
Споживачем від Постачальника на підставі даних Постачальника та/або документів та/або інформації, які 
підтверджуються Оператором ГРМ/Оператором ГТС, а вартість поставленого газу розраховується 
відповідно до умов Договору. Дані Інформаційної платформи Оператора ГТС/Оператора ГРМ щодо обсягів 
природного газу, спожитих Споживачем, вважаються обов’язковими для Сторін, якщо судом не буде 
встановлено інше. 
3.6. У випадку якщо обсяг газу замовлений Споживачем  відповідно до умов цього Договору на 
відповідну газову добу (D) не дорівнює обсягу фактично використаного природного газу Споживачем за цю 
газову добу (D), то у Споживача допущений добовий небаланс за цю газову добу (D). Якщо добовий небаланс 
Споживача за газову добу (D не перевищує 5 (п’ять) % (допустиме відхилення), то до Споживача не 
застосовується додаткова плата за допущення такого добового небалансу.  
3.7.     Якщо добовий небаланс Споживача за газову добу (D)  перевищує 5 (п’ять)% , то до Споживача  
застосовується, крім оплати вартості фактично поставленого обсягу газу, додаткова плата за весь обсяг 
допущеного добового небалансу, в тому числі на обсяг допустимого відхилення, в такому порядку:   
3.7.1  Якщо добовий небаланс Споживача за газову добу (D) є негативним (обсяг використаного газу 
більше ніж погоджений), то плата за негативний небаланс розраховується за формулою: 

 ПНН = Vнн * Цдог *К, де 
 ПНН       – розмір плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ;  
Vнн         – обсяг негативного небалансу за газову добу (D), тис.куб.м.; 
Цдог.       – ціна газу згідно з умовами п.2.1 цього Договору, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м.; 
К              – коефіцієнт =0,5 
3.7.2. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є позитивним (обсяг використаного  газу 
менше ніж погоджений), то плата за позитивний небаланс розраховується за наступною формулою: 
            ППН=Vпн*Цдог*C де, 
ППН       – розмір плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ; 
Vпн        –  обсяг позитивного небалансу газу за Газову добу (D), тис.куб.м.; 
Цдог.     –  ціна газу згідно п.2.1 цього Договору,  грн. без ПДВ за одну тис.куб.м.; 
С     – коефіцієнт = 0,2  
3.8.       На розмір плати за добовий небаланс не нараховується податок на додану вартість. 
3.9. Розмір плати за небаланси, допущені Споживачем,  оформлюється одностороннім Актом 
Постачальника , який направляється Постачальником Споживачу до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, 

mailto:gas@newpro.energy


 

 

4 

 

наступного за місяцем використання та підлягають оплаті Споживачем  окремо від оплати фактично 
поставленого обсягу газу протягом п’яти календарних днів з дня отримання Акту Постачальника. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Споживач має право: 

1) отримувати газ в обсягах, визначених цим Договором та Додатковими угодами до нього, за умови 
дотримання його вимог; 

2) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором. 
4.2. Споживач зобов’язується: 

1) дотримуватись вимог Правил постачання природного газу та виконувати умови цього Договору; 
2) своєчасно та в повному обсязі сплачувати Постачальнику вартість поставленого природного газу на 

умовах та в обсягах (об’ємах), визначених  Договором та Додатковими угодами, а у разі допущення 
небалансу – додаткову плату за такий небаланс; 

3) забезпечувати своєчасну та повну оплату замовленої потужності згідно з умовами цього Договору; 
4) компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та 

підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ оплачувались Постачальником; 
5) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором. 

4.3. Постачальник має право: 
1) отримувати від Споживача своєчасну оплату за поставлений газ та за замовлену  та перевищену 

потужність відповідно до умов цього Договору; 
2) ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачеві згідно з 

умовами цього Договору та відповідно до вимог Правил постачання природного газу, у тому числі 
шляхом залучення Оператора ГРМ; 

3) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами  та/або цим Договором. 
4.4. Постачальник зобов’язується: 

1) своєчасно постачати газ на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання 
Споживачем дисципліни відбору газу та розрахунків за нього;  

2) замовити для Споживача потужність точки виходу з газотранспортної системи; 
3) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим 

Договором. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань за даним договором Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також цим Договором. 
5.2. За порушення Споживачем порядку та строків проведення розрахунків за газ та потужності  згідно з 
цим Договором: 
5.2.1. Споживач сплачує на користь Постачальника, окрім суми заборгованості з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, три відсотки річних від простроченої суми, а 
також пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який 
сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, та нарахування 
яких не обмежується 6-місячним строком згідно з ч.6 ст. 232 Господарського кодексу України та 
застосовується до всього періоду невиконання своїх зобов’язань. 
5.2.2. У разі невиконання грошового зобов’язання більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, 
Споживач додатково сплачує Постачальнику штраф у розмірі 10 (десять) % такої заборгованості. 
5.2.3. Постачальник вправі припинити поставку газу на умовах визначених чинним законодавством та/або 
Договором  та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту 
припинення подачі, протягом трьох банківських днів з дня припинення постачання. Споживач зобов’язаний 
відшкодувати Постачальнику витрати на припинення та відновлення постачання газу. 
5.3. У разі  недопоставки Постачальником газу, відповідно до умов цього Договору, останній сплачує на 
користь Споживача неустойку в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний 
день прострочення від вартості недопоставленого обсягу газу. 
5.4. За наявності у Споживача заборгованості, грошові кошти, що перераховуються Споживачем, 
зараховуються Сторонами в першу чергу в рахунок погашення штрафних санкцій, а вже потім погашення 
існуючої заборгованості в порядку черговості її виникнення. 
5.5. У разі порушення порядку та терміну оплати за газ та/або потужність, Постачальник має право 
застосувати до Споживача оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським кодексом України, 
в тому числі в односторонньому порядку припинити йому поставку газу з попередженням Споживача за три 
календарних дні про таке припинення. 
5.6. Відновлення газопостачання Споживачу здійснюється за погодженням Постачальника та після 
відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені 
Постачальником та/або Оператором ГРМ та усунення підстав припинення. 
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5.7. Постачальник не несе відповідальності у разі відмови в доступі до потужності Оператором ГТС з 
підстав визначених Кодексом ГТС. 

6. ФОРС – МАЖОР 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим 
Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під 
обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що мають надзвичайний та невідворотний 
характер, які виникли після укладання Договору та виключають або частково унеможливлюють належне 
виконання цього Договору. 
6.2. До обставин непереборної сили Сторони відносять, включаючи, але не обмежуючись цим: стихійні 
лиха (пожежа, повінь, землетруси, паводки, інші стихійні лиха), аварія на газопроводі, суспільні явища 
(вибухи, війни або військові дії, блокади, страйки, аварії, громадські заворушення, обставини, що виникли 
внаслідок прийняття актів законодавчого або іншого нормативно-правового характеру, обов’язкових для 
Сторін згідно із законодавством, які безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами їх 
зобов’язань за Договором). 
6.3. Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили, зобов’язана негайно (без 
затримки, у максимально короткий термін), як тільки стане відомо про їх настання чи припинення 
повідомити про це іншу Сторону будь - якими припустимими засобами, з наступним письмовим 
повідомленням Сторони. 
6.4. Документом, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та 
строк їх дії, є сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України або іншими 
уповноваженими органами не пізніше 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати виникнення таких 
обставин. 
6.5. Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть 
діяти такі обставини, але не більше одного місяця. 
6.6. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують питання про 
доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення про припинення його дії, 
Сторони укладають відповідну Додаткову угоду. 
 

7. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ 

7.1. Усі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.  
7.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про 
вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду за 
встановленою підвідомчістю та підсудністю.  
7.3. Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового 
врегулювання спорів та суперечок та не позбавляють Сторони права звернутися до суду для вирішення 
такого спору відповідно до чинного законодавства. 
 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання уповноваженими 
представниками Сторін та скріплення печатками (за наявності) та діє у частині постачання газу до 31 грудня 
2021  року, а в частині проведення розрахунків між Сторонами – до повного їх виконання. 
8.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до 
закінчення строку дії  Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд 
його умов. 
8.3. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних 
зобов‘язань перед іншою Стороною та попередити про це останню письмово за 30 календарних днів до 
запланованої дати розірвання. 
8.4. Зміни, доповнення та розірвання цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони 
оформлені письмово, та підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками (за 
наявності). Відповідно до статті 188 Господарського кодексу України Сторони надають повідомлення про 
намір змінити умови цього Договору не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до запланованого набрання чинності 
такими змінами. 
8.5. У випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів, юридичної адреси, найменування або інших 
даних, що необхідні для правильного оформлення рахунку, податкових та видаткових накладних Сторона 
письмово сповіщає іншу Сторону про такі зміни протягом 5  (п’яти) днів з моменту настання таких змін. У 
разі неповідомлення про такі зміни, Сторона, що не повідомила про них, несе ризик настання пов’язаних з 
цим несприятливих наслідків.  
8.6. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про 
ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше трьох календарних днів із 
дати прийняття такого рішення.  
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8.7. Зміна Постачальника здійснюється в порядку, передбаченому розділом IV Правил постачання 
природного газу. 
8.8. Сторони погодилися, що умови Договору, будь-які матеріали, інформація та будь-які відомості, що 
стали відомі в процесі виконання зобов’язань за Договором, є конфіденційними і не можуть передаватися 
третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків та у спосіб, якщо це 
вимагається чинним законодавством. 
8.9. Для укладання цього Договору Споживач повинен додати копії документів, завірених належним 
чином уповноваженими особами згідно з переліком, наведеним у п.4  розділу II Правил постачання 
природного газу. 
8.10. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах. 
8.11. Споживач є платником податку _________________________________. 
8.12. Жодна зі Сторін не має права передати права та/або обов'язки за цим Договором третій стороні  без 
отримання попереднього письмової згоди іншої Сторони. 
8.13. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань за цим 
Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються 
Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних». Факт підписання даного 
Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних. 
8.14. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що на момент його укладення у нього відсутня 
прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед діючим постачальником, Оператором 
ГРМ/Оператором ГТС, та йому завчасно Постачальником була надана повна інформація і роз’яснення щодо 
умов цього Договору. 
8.15. Сторони домовилися, що до моменту обміну оригіналами Договору, додатків до нього, актів 
прийманні-передачі природного газу, скановані копії підписаних Сторонами Договору, додатків, актів 
приймання-передачі природного газу, надіслані Сторонами одна одній електронною поштою, мають силу 
оригіналу. В цьому разі оригінали документів повинні бути направлені Стороні поштою не пізніше 30 

календарних днів з моменту його підписання. 
8.16. Підписання правочинів (додаткових угод до Договору, додатків, тощо) у межах господарських 
операцій між Сторонами та первинних документів на виконання зазначених правочинів в електронному 
вигляді у якості електронного документа у розумінні Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» мають юридичну силу у разі підписання Сторонами угоди про врегулювання 
відносин електронного документообігу. 
8.17. Усі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються добового та місячного балансування, коригування 
замовлених обсягів постачання, вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони оформлені 
уповноваженими особами Споживача та: 

- передані в оригіналі Постачальнику (крім заявок на коригування замовлених обсягів постачання 
газу на газову добу) та/або 

- надіслані уповноваженими особами Споживача з електронної пошти 
Споживача  _____@____________  на адресу Постачальника gas@newpro.energy 

8.18. Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються Споживачеві та вважаються отриманими 
Споживачем, якщо вони направлені одним або декількома способами за вибором Постачальника, а саме: 
через особистий кабінет Споживача на офіційному вебсайті Постачальника або направленням електронного 
листа на е-mail, зазначений Споживачем у Договорі  або поштовим зв’язком  або кур’єром за реквізитами, 
зазначеними у Договорі чи іншим способом з використанням інформаційних технологій у системі 
електронного документообігу. 
Сторони визнають наступні зразки факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи Постачальника, 
які останній використовує у рахунках на оплату: 
Факсимільне відтворення підпису    Зразок власноручного підпису 
«Постачальника»:      «Постачальника»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
(Жирнов О.Л., директор)    (Жирнов О.Л., директор) 
 
8.19. Під час укладання Договору, кожна із Сторін підтверджує, що особа, які підписала цей Договір, діє в 
межах наданих їм чинним законодавством та установчими документами Сторони, та/або довіреністю, 

mailto:gas@newpro.energy
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повноважень на здійснення представництва від імені Сторони без обмежень, а також не є усуненою від 
виконання своїх обов'язків, що Сторонами отримані всі необхідні для укладання цього Договору погодження, 
а також підтверджує те, що укладання, підписання та виконання Стороною цього Договору не суперечить 
цілям діяльності Сторони Договору, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.  
8.20. Сторони підтверджують, що на момент підписання цей Договір не є значним у розумінні ст.44 Закону 
України від 06.02.2018 р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для 
жодної зі Сторін Договору. У випадку, якщо для однієї із Сторін Договору даний Договір є значним (або 
маються інші обмеження для уповноваженої особи на його підписання), то дана Сторона гарантує, що 
виконала всі необхідні дії та отримала всі необхідні документи (у т.ч. рішення загальних зборів учасників) 
для недопущення фактів, які можуть привести до визнання даного Договору недійсним по зазначеним 
підставам. При цьому Сторони не зобов’язані надавати одна одній такі документи (у зв’язку з відсутністю 
даної вимоги в законодавстві), але Сторона, яка порушила умови, викладені в даному пункті, несе 
відповідальність перед другою Стороною в розмірі спричинених останній збитків у повному обсязі. 
8.21. Сторони зобов’язуються негайно інформувати одна одну про виникнення відповідно до їх статутних 
та реєстраційних документів будь-яких обмежень повноважень їх представників (посадових осіб) під час 
виконання цього Договору. Контроль за виявленням можливого виникнення таких обмежень в процесі 
виконання чинного Договору Сторони покладають на своїх уповноважених представників (посадових осіб), 
які несуть особисту відповідальність за свої дії, вчинені із перевищенням своїх повноважень в рамках даного 
Договору. 
8.22. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 
мовою у двох примірниках рівної юридичної сили, по одному  для кожної із Сторін. 
8.23. Невід’ємною частиною цього Договору є: 

- Додаток 1 - форма заявки; 
- Додаток  2 - угода про врегулювання відносин електронного документообігу. 

 
 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

 

СПОЖИВАЧ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПРОЕКТИ» 

НАЗВА 

Юридична адреса: 
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.7/11 
Код ЄДРПОУ 44207632 
ІПН 442076326558 
№ UA143004650000026000300380162  
в АТ «Ощадбанк», 
Тел: +38 (099) 688 98 91 
web-сайт: www.newpro.energy 

Юридична адреса:  
00000, м._________________, вул. 
______________ 
код ЄДРПОУ ___________ 
Міжнародний банківський рахунок:  
№ UA______________________ у банку 
____________________, м. _________ 
ІПН ________________ 
Тел.  
web-сайт:  
 

ДИРЕКТОР 
 

КЕРІВНИК 
 

___________________ О.Л. Жирнов 
Б/П 

__________________ ПІБ 
М/П 
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Додаток  1  

до Договору постачання природного газу  

№ ____від «__» ________ 2021 р. 
 

Ф О Р М А   З А Я В К И 

 

ЗАЯВКА  

Споживач замовляє у Постачальника у ________ 202_ року наступні добові обсяги природного 
газу: 

Дата доби Добовий обсяг (DO) 

природного газу, тис.куб.м 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

 
      Уповноважена особа Споживача (П.І.Б.)   Підпис 

     м.п. 
ЗРАЗОК ФОРМИ ЗАТВЕРДЖЕНО 

Цей Додаток складений українською мовою у двох ідентичних примірниках (по одному для кожної зі 
Сторін) та є невід’ємною частиною Договору. 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

 

СПОЖИВАЧ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПРОЕКТИ» 

НАЗВА 

  

ДИРЕКТОР 
 

 КЕРІВНИК 
 

___________________ О.Л. Жирнов 
Б/П 

   __________________ ПІБ 
М/П 
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Додаток  2  

до Договору постачання природного газу  

№ ____від «__» ________ 2021 р. 
 

УГОДА ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

 
1. Сторони дійшли взаємної згоди, що обмін документами, зазначеними у цій Угоді, між Сторонами 

здійснюється із застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV «Про електронні 
документи та електронний документообіг» через електронний сервіс оператора електронного 

документообігу «Вчасно», доступ у який надається за посиланням: https://vchasno.ua/  АБО через 

електронний сервіс оператора електронного документообігу ПТАХ, який об’єднує платформи 
M.E.Doc, СОТА, Flydoc та Fredo ДокМен. 

2. Сторони домовилися, що на виконання умов Договору та цієї Угоди, будь які правочини (додаткові угоди 
до Договору, додатки, тощо) у межах господарських операцій між Сторонами  та первинні документи на 
виконання зазначених правочинів  (акти постачання природного газу, акти прийому-передачі наданих 
послуг замовленої (договірної) потужності, акти прийому-передачі наданих послуг перевищення 
замовленої (договірної) потужності, акти небалансів, інші акти, що складені на виконання умов договору 
та інформації наданої Оператором ГТС) будуть фіксуватися (вчинятися) у вигляді електронних даних 
(надалі – е-документи) з обов’язковими реквізитами аналогічних паперових документів, у тому числі 
засобами кваліфікованого електронного цифрового підпису уповноважених осіб Сторін та електронної 
печатки  (у разі наявності) Сторін (надалі – ЕЦП/КЕП) в рамках електронного документообігу, із 
дотриманням законодавства про електронні документи, електронний документообіг та законодавства у 
сфері електронних підписів 

3. Сторони визнають е-документи з ЕЦП/КЕП Сторін, як юридично значимі та обов’язкові для Сторін 
документи. 

4. Сторони домовилися, що е-документи, які надані та підписані з використанням ЕЦП/КЕП, мають повну 
юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості 
належних доказів, будь-яким державним установам для захисту чи відновлення порушених інтересів 
та/або майнових прав. 

5. Е-документи підписуються електронним цифровим підписом уповноваженої особи та скріплюються 
електронною печаткою (у разі наявності) Постачальника з одного боку, і Споживача, з іншого боку. Е-
документ, підписаний уповноваженим працівником або представником Постачальника або Споживача 
та скріплений електронною печаткою (у разі наявності), вважається підписаним відповідно 
Постачальником або Споживачем. 

6. Сторона, на вимогу іншої Сторони, зобов’язана надати належним чином засвідчені, у тому числі з 
використанням ЕЦП/КЕП, документи, що підтверджують повноваження підписанта на вчинення 
відповідного правочину. Сторони несуть відповідальність за наявність повноважень у підписанта та 
достовірність накладеного ЕЦП/КЕП.  

7. Сторони визнають, що ЕЦП/КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису 
(печатки) у разі, якщо: ЕЦП/КЕП підтверджено використанням кваліфікованого сертифіката ключа за 
допомогою надійних засобів електронного підпису; під час перевірки використовувався кваліфікований 
сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП/КЕП; особистий ключ підписувача відповідає 
відкритому ключеві, зазначеному у сертифікаті. 

8. Порядок формування, обміну та підписання електронних документів. 

8.1. Сторони зобов’язуються вжити всіх підготовчих та організаційних заходів для використання 
електронного документообігу, забезпечити виготовлення необхідних ЕЦП/КЕП відповідальних 
співробітників, уповноважених на підтвердження фактичного проведення господарської операції в 
об’ємах, зазначених в е-документі. 

8.2. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням е-документів та своєчасно 
здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням ЕЦП/КЕП та повернення іншій 
Стороні в термін, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів з дати відправлення е-документу. Сторона яка 
здійснює відправлення е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює 
отримання е-документа, вважається Стороною-одержувачем. 

8.3. Підготовка е-документів здійснюється Сторонами у строки, встановлені умовами Договору. Якщо інше 
не погоджено Сторонами, е-документи вважаються належним чином відправленими, якщо вони 
відправлені з використанням електронного сервісу через обраного Сторонами оператора електронного 
документообігу. 

8.4. E-документи вважаються підписаними Сторонами і набирають чинності з моменту, коли інформація про 
них зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа та 
накладання ЕЦП/КЕП Сторін та електронної печатки (у разі наявності). 

https://vchasno.ua/
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8.5. Споживач зобов’язаний підписати е-документ впродовж п’яти робочих днів з дня отримання. Підпис 

Споживача на е-документі означає підтвердження господарської операції відповідальною особою 

Споживача, який має на це повноваження. Дата підписання Споживачем е-документу не є датою його 

складання. 
8.6. Якщо Постачальник направив е-документ Споживачу, а останній не підписав його протягом п’яти 

робочих днів з дня отримання, або ж не відхилив із зауваженнями, то на шостий робочий день е-
документ вважається таким, що прийнятий Споживачем без зауважень. Момент одержання е-документа 
Споживачем фіксується програмним сервісом шляхом присвоєння відповідного статусу, який дозволяє 
Споживачу прийняти та підписати е-документ, або ж відхилити, зазначивши зауваження та обґрунтовані 
причини відхилення. 

8.7. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) е-документа, підписаного обома Сторонами з 
використанням ЕЦП/КЕП здійснюється виключно шляхом складання та підписання Сторонами Акта про 
анулювання е-документа. Зазначений Акт про анулювання е-документа вправі складати лише 
Постачальник з власної ініціативи або на обґрунтоване письмове звернення Споживача. 

9. У випадку виникнення технічних проблем, та неможливості виконання зобов'язань за цією Угодою, 
Сторони негайно повідомляють про це один одного. У разі виникнення технічних проблем, Сторони 
вправі у будь-який момент призупинити оформлення е-документів і повернутися до оформлення 
документів, зазначених в пункті 2 цієї Угоди  у паперовій формі. Після усунення технічних проблем 
сторони повертаються до підписання  е-документів. 

10. Призупинення оформлення е-документів, а також рішення про повернення до їх підписання 
оформлюється Стороною листом у довільній формі, який направляться поштою, або на електрону адресу 
іншої Сторони зазначену у цій Угоді. Лист про призупинення підписання е-документів або повернення 
до підписання е-документів Сторони надсилають у найкоротші терміни з дня виявлення/усунення 
технічних проблем. 

11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для 
обміну електронними документами, відкритих ключів електронного цифрового підпису та електронних 
документів, розміщених на своїх комп'ютерах. 

12. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох 
оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу. 

13. Положення дійсної Угоди з питань, що врегульовані Договором, мають пріоритет відносно відповідних 
положень Договору. Усі положення Договору (разом з додатковими угодами до Договору, якщо такі 
укладалися), які не суперечать цій Угоді, є чинними і підлягають обов’язковому виконанню Сторонами. 

14. Ця Угоди є невід’ємною частиною Договору набирає чинності з дати її підписання уповноваженими 
особами Сторін та скріплення печатками Сторін (у разі наявності). 

15. Підписи Сторін: 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК СПОЖИВАЧ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПРОЕКТИ» 

НАЗВА 

  

ДИРЕКТОР 

 

 КЕРІВНИК 

 

___________________ О.Л. Жирнов 

Б/П 

   __________________ ПІБ 

М/П 

 


