
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 31.10.2019 р. №2702 

        м. Вінниця 

 

 

Про надання згоди та укладання  

договору на відшкодування понесених 

витрат з передачі хімічно очищеної води  
 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту а)статті 29, частини 1 статті 52 та 

частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою забезпечення тепловою енергією в опалюваний період мешканців по 

вулицях Андрія Первозванного, Миколи Ващука, Михайла Стельмаха,  

Василя Порика, Воїнів Інтернаціоналістів, Келецька і проспекту Юності, 

розглянувши звернення КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити укладання договору на відшкодування понесених витрат з 

передачі хімічно очищеної води між ДП «Теплокомуненерго Маяк»  

ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та комунальним підприємством  

Вінницької міської ради «Вінницямісьтеплоенерго». 

2. Затвердити проект договору на відшкодування понесених витрат з 

передачі хімічно очищеної води з постачальником передбаченим в пункті 1 

даного рішення згідно з додатком. 

3. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» кошти на проведення 

розрахунків за даним договором передбачити у фінансовому плані 

підприємства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                С. Моргунов 

 

 

 



Додаток до рішення 

         виконавчого комітету 

міської ради  

         від 31.10.2019 р.№2702 
                                              

 

Договір №______________ 

 відшкодування понесених витрат з передачі хімічно очищеної води 
 

м. Вінниця                                                                                «___» _________________ 20___р. 

 

Комунальне підприємство Вінницької міської ради  «Вінницяміськтеплоенерго»   

надалі іменоване - «Сторона 1», в особі ___________________________, з одного боку, та 

Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного 

товариства «Вінницький завод «Маяк», надалі іменоване – «Сторона 2», в особі  

____________________________, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись 

чинним законодавством України, уклали даний Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим договором Сторона 1 зобов’язується відшкодувати витрати на приготування 

хімічно очищеної води, понесені Стороною 2 в строки та на умовах передбачених цим 

договором.  

1.2. Хімічно очищена вода за цим Договором передається Стороні 1 за допомогою 

технічних засобів Сторони 2. Одиниця виміру хімічно очищеної води є 1 м.куб. 

1.3. Сторона 2 здійснює підживлення теплових мереж Сторони 1 хімічно очищеною водою 

до межі балансової належності теплових мереж Сторони 1. (Додаток 1) 

 

2. ЯКІСТЬ ХІМІЧНО ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ 

2.1. Сторона 2 передає хімічно очищену воду відповідно нормам якості згідно Додатку № 

2 (норми якості мережної води для теплоносія від котельні по вул. В. Інтернаціоналістів,2 

Е).    

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Щомісячна вартість відшкодування витрат з приготування хімічно очищеної води  

понесених Стороною 2 розраховується згідно Калькуляції вартості витрат на приготування 

1м.куб хімічно очищеної води (Додаток 3, 4) та кількості (м.куб) переданої води за 

розрахунковий період, яким є календарний місяць. 

3.2 Вартість 1 м. куб. хімічно очищеної води з урахуванням ПДВ складає: виготовлена 

з використанням води Сторони 2 30,54 грн. (Додаток 3); виготовлена з використанням води                        

КП «Вінницяоблводоканал» 33,31 грн. (Додаток 4). 

3.3 Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін. 

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ  
4.1.Розрахунковим періодом є календарний місяць.  

4.2. По закінченню розрахункового періоду до 5 числа місяця наступного за розрахунковим, 

Сторона 2 надає Стороні 1 рахунок на оплату та Акт виконаних робіт.  Після підписання 

один примірник акту Сторона 1 повинна повернути Стороні 2 у 5 денний термін. Не 

отримання Стороною 1 рахунка не звільняє останнього від обов'язку  оплати по цьому 

Договору.  

4.3. Оплата за хімічно очищену воду здійснюється у безготівковому вигляді на поточний 

рахунок Сторони 2 до 20 числа місяця наступного за розрахунковим.  

4.4 Сторона 2 зобов’язується перераховувати протягом двох банківських днів отримані за 

хімічно очищену воду кошти Стороні 1 як оплату заборгованості за придбану у Сторони 1 



згідно Договору купівлі – продажу теплової енергії в гарячій воді №377 від 01.06.2018р. 

теплову енергію. 
 

5. ОБЛІК ХІМІЧНО ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ 

5.1. Облік переданої хімічно очищеної води проводиться приладом комерційного обліку, 

встановленим на межі розподілу відповідно Додатку № 5. 

5.2. Представник Сторони 2 за участю представника Сторони 1 знімають показники 

приладу обліку в останній день розрахункового періоду. 

5.3. Кількість переданої хімічно очищеної води на підживлення, в разі виходу приладу 

обліку з ладу, або на період його повірки, визначається згідно розрахунку Сторони 2 або 

згідно показників приладу обліку підживлення теплової мережі, встановлених у котельні 

Сторони 2. 

 

 

6. ПЕРЕДАЧА ХІМІЧНО ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ 
6.1. Строк (термін) передачі хімічно очищеної води - з моменту укладання Договору до 

30.04.2020р.  

6.2.Місце передачі хімічно очищеної води – Межа балансової належності (Додаток №1). 

6.3. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюється 

згідно з Додатком 1 до Договору і не підлягає зміненню в односторонньому порядку. 
 
 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
7.1 Сторони 1 має право на: 

7.1.1.   Отримання інформації від Сторони 2 щодо обсягів передачі хімічно очищеної води, 

її якості, вартості. 

7.1.2. У разі порушення Стороною 2 умов договору викликати його представника за 

письмовим зверненням для складання та підписання акту, у якому зазначаються терміни, 

види порушень тощо. 

7.1.3. Звертатися до суду у встановленому чинним законодавством порядку для вирішення 

питань, що стосуються предмету договору. 

7.1.4. Вимагати від Сторони 2 відшкодування збитків, завданих порушеннями, 

допущеними Стороною 2. 

 

7.2. Сторона 1 зобов`язується: 

7.2.1. Дотримуватися вимог діючих норм, Правил та інших законодавчих актів, що діють 

у сфері теплопостачання. 

7.2.2. Зберігати обладнання, прилад комерційного обліку та пломби на них в належному 

стані. 

7.2.3. Виконувати умови та порядок оплати переданої хімічно очищеної води в терміни, 

які передбачені Договором. 

 

7.3. Сторона 2 має право: 

7.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати відшкодування понесених витрат на 

передачу хімічно очищеної води. 

7.3.2. У разі невиконання зобов’язань Стороною 1 достроково розірвати цей Договір, 

відповідно до порядку визначеному законодавством України.   

7.3.3. Вимагати від Сторони 1 відшкодування збитків, завданих порушеннями, 

допущеними Стороною 1. 

 

7.4. Сторона 2 зобов’язується : 

7.4.1. Забезпечувати  безперервну передачу хімічно очищеної води Стороні 1 відповідної 

якості. 

7.4.2. Надавати Стороні 1 інформацію про обсяги та якість передачі хімічно очищеної 

води, вартість, порядок оплати, методики і нормативи розрахунку, режими споживання на 

умовах, визначених договором. 



 

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, 
Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором. 
8.2. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторону, яка порушила зобов’язання, що виникає з 
цього Договору, від виконання зобов’язання належним чином. 
8.3. Кожна зі Сторін Договору має право не застосовувати штрафні санкції, передбачені 
цим Договором. 
8.4. Усі спори, що виникають з умов даного Договору, або пов’язані з ним, Сторони 
вирішують шляхом переговорів, докладаючи усіх можливих зусиль для врегулювання 
суперечностей і розбіжностей. 
8.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується в 
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно 
до чинного законодавства України. 

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх  

зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Такими  обставинами 

непереборної сили є воєнні дії, страйки, епідемії, пожежі, природні катастрофи, акти 

органів влади та інше. Строк виконання зобов’язань за цим договором у такому разі 

відкладається на період існування таких обставин. Підтвердженням настання обставин 

непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи компетентних органів. 

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна негайно, не пізніше 5-ти календарних днів з моменту їх 

виникнення, письмово, повідомити іншу сторону про початок, можливий строк дії та 

припинення дії таких обставин. 

9.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів. 

Кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 

попередньої оплати Стороні 2 повертає Стороні 1 кошти протягом трьох днів з дня 

розірвання цього Договору. 

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Розбіжності та суперечності між сторонами, пов'язані з виконанням, зміною, та 

розірванням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном 

листами (телеграмами, факсами) укладанням додаткових угод.  

10.2. У разі неможливості досягнення згоди Сторонами всі суперечки вирішуються 

Господарським судом. 

 

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

11.1. Підписуючи цей  Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних 

даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: 

назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру 

державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового 

номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про 

статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (ІР-

адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що 

дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із сторін, та 

інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових 

відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, 

відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого 

попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших 

аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу 

персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист 

персональних даних». 

11.2. Дана згода та положення цього розділу діють протягом дії Договору та протягом 5-ти 

наступних років після припинення його дії. 



 

12. СТРОК  ДІЇ ДОГОВОРУ 

12.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до  30.04.2020 

року. 

12.2. Договір припиняє свою дію у випадках: 

- закінчення строку дії;  

- прийняття рішення Господарським судом; 

- ліквідації сторін. 

12.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторону 1 від обов'язку повної сплати переданої 

хімічно очищеної води. 

12.4. Без будь-яких наслідків та відповідальності Сторони мають право достроково 

відмовитися від Договору та розірвати Договір у разі порушення виконання зобов'язань 

одною із Сторін та без будь-яких підстав/причин,  шляхом направлення відповідного 

повідомлення винній Стороні на адресу зазначену в цьому Договорі. В цьому випадку, 

Договір вважається розірваний з моменту відправлення відповідного Повідомлення. 

12.5. Розірвання  цього Договору не звільняє Сторони  від виконання своїх зобов'язань 

за цим договором, сплати всіх штрафних санкцій, передбачених цим Договором та 

відшкодування збитків в повному обсязі. 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладання 

додаткових угод, які вступають в дію після підписання обома Сторонами. 

13.2. Сторони надають одна одній копії свідоцтв про реєстрацію платників податку на 

додану вартість. 

13.3. Договір складено українською мовою в двох примірниках кожний з яких має однакову 

юридичну силу. 

13.4. Сторони зобов’язані письмово повідомляти один одного про всі зміни адрес та 

реквізитів. 

13.5. Сторона 2 - ДП «ТКЕ Маяк» ПрАТ «Вінницький завод Маяк» є платником податку 

на прибуток на загальних умовах згідно розділу ІІІ ст.151 п.151. 1 Податкового Кодексу 

України. 

13.6. Сторона 1 - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» є платником податку на прибуток 

на загальних умовах згідно розділу ІІІ ст.151 п.151. 1 Податкового Кодексу України. 

   

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

14.1. Невід’ємною частиною цього договору є: 

14.1.1. Додаток № 1. Акт балансової та експлуатаційної відповідальності. 

14.1.2. Додаток № 2. Норми якості мережної води для теплоносія від котельні вул.                                          

В. Інтернаціоналістів, 2Е. 

14.1.3. Додаток № 3. Калькуляція вартості витрат на приготування 1м.куб хімічно очищеної 

води з використанням води Сторони 2. 

14.1.4. Додаток № 4. Калькуляція вартості витрат на приготування 1м.куб хімочищеної води 

з використанням води КП «Вінницяоблводоканал». 

14.1.5. Додаток № 5. Схема межі розподілу. 

 

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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