
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 12.09.2019 р. №2258 

               м. Вінниця 

 
Про надання згоди та укладання  

договору на закупівлю теплової енергії  
 

 

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. За результатами проведення переговорної процедури відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі», погодити закупівлю теплової енергії 

та укладання договору закупівлі теплової енергії між ДП «Теплокомуненерго 

Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та комунальним підприємством 

Вінницької міської ради «Вінницямісьтеплоенерго» для подальшого надання 

послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання 

гарячої води усіх категорій споживачів по вулицях Андрія Первозванного, 

Миколи Ващука, Михайла Стельмаха, Василя Порика, Воїнів 

Інтернаціоналістів, Келецька і проспекту Юності.  

2. Затвердити проект договору на закупівлю товару (теплової енергії) 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 12.09.2019 р. №2258 
                                              

 

Проект договору про закупівлю товару 

 (ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ) №______________ 
м. Вінниця                                                                                «___» _________________ 20___р. 

 

Комунальне підприємство Вінницької міської ради  «Вінницяміськтеплоенерго»   надалі 

іменоване - «Замовник» (Покупець), в особі ___________________________________, що 

діє на підставі ________________________________________________________, з одного 

боку, та 
Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного товариства 

«Вінницький завод «Маяк», надалі іменоване – «Постачальник» (Учасник), в особі  

___________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом 

іменовані «Сторони» або окремо «Сторона», керуючись чинним законодавством України, 

уклали даний Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товар – Теплову енергію у гарячій 

воді для категорії споживачів «__________________», а замовник – прийняти товар і 

оплатити, в порядку і строки передбачені цим договором. 

1.2. Найменування предмету закупівлі: теплова енергія у гарячій воді за ДК 021:2015 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція,  ДК 016:2010 35.30.1 Пара та гаряча 

вода; постачання пари та гарячої води (далі Товар). Товар за цим Договором постачається 

Замовнику за допомогою технічних засобів передачі та розподілу гарячої води. Одиниця 

виміру теплової енергії є 1 Гкал. 

1.3. Теплова енергія поставляється Замовнику у кількості _____________ Гкал, згідно з 

Додатком 1 до цього договору. 

1.4.Обсяги закупівлі товару (теплової енергії у гарячій воді) можуть бути зменшені залежно 

від реального фінансування видатків. 

1.5.При виконанні умов даного Договору, а також з усіх питань необумовлених цим 

Договором, Сторони керуються Законом України «Про теплопостачання», «Правилами 

користування тепловою енергією», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів від 

03.10.2007 № 1198, «Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж», 

затвердженими Наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71 та іншими нормативно-

правовими актами, за якими Постачальник є Теплопостачальною організацією, а Замовник 

– Споживачем. 

 

2. ЯКІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ 

2.1. Постачальник постачає теплову енергію у вигляді гарячої води згідно температурних 

та гідравлічних параметрів відповідно Додатку № 2 (температурний графік роботи 

теплових мереж від котельні ________________________) та нормам якості відповідно 

Додатку № 3 (норми якості мережної води для теплоносія від котельні 

_________________________).    

2.2. Постачальник забезпечує підтримання середньодобової температури мережної води до 

зони розподілу відповідно до затвердженого температурного графіку з врахуванням 

температури зовнішнього повітря при умові що Замовник підтримує температуру зворотної 

води відповідно до температурного графіку. 

 

 

 



3. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Ціна цього Договору становить  _________________ грн., 

(_________________________________________) в т.ч. ПДВ _______________________ 

грн. 

(_____________________________________________________________________________

______). 

3.2 Ціна цього Договору на дату укладання визначена згідно з тарифом, який 

встановлений рішенням Виконавчого комітету Вінницької міської ради № 1070 від 

25.04.2019р. 

3.3 Ціна цього Договору може бути змінена згідно випадків, вказаних у частини 4 

статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

3.4 Ціна цього Договору визначається з урахуванням розділу V Податкового Кодексу 

України та законодавства у сфері теплопостачання за тарифом на теплову енергію, який 

на час його укладення становлять за 1 Гкал: 

- на теплову енергію  для потреб категорії «_________________» – _______ грн. (без 

ПДВ) . 

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

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ  
4.1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться шляхом перерахування 

коштів на рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника зазначений в п.4.8 

відповідно до встановленого тарифу, згідно фактичних показників приладу комерційного 

обліку теплової енергії.  

4.2.Розрахунковим періодом є календарний місяць за результатами якого  підписується акт 

виконаних робіт по відпуску теплової енергії за період (в 2-х примірниках). 

4.3. Замовник має право здійснювати попередню оплату. У разі здійснення попередньої 

оплати Замовник до  початку розрахункового періоду сплачує Постачальнику очікувану 

вартість зазначеної в додатку 1 до Договору кількості теплової енергії, з урахуванням 

залишкової суми (сальдо) розрахунків на початок розрахункового періоду. Остаточний 

розрахунок за спожиту теплову енергію Замовник здійснює: 

  до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим на підставі отриманого акту 

виконаних робіт; 

4.4. Кошти, які надійшли від Замовника, зараховуються Постачальником як попередня 

оплата за умови відсутності заборгованості за цим Договором. 
4.5. По закінченню розрахункового періоду, на підставі Акту розподілу теплової енергії, 
наданого Замовником відповідно до п.5.7. цього Договору, не пізніше 8 числа місяця, 
наступного за розрахунковим, Постачальник повинен надати Замовнику рахунок на оплату 
теплової енергії та акт здачі-прийняття виконаних робіт в двох примірниках. Після 
підписання один примірник акту Замовник повинен повернути Постачальнику у 5 денний 
термін. Не отримання Замовником рахунку не звільняє останнього від обов'язку  оплати по 
цьому Договору. 

4.6.Якщо фактичне споживання теплової енергії в розрахунковий період, за яким здійснена 

попередня оплата, менш, ніж сума попередньої оплати, сплачена різниця зараховується в 

наступний розрахунковий період. 

4.7. Якщо фактичне споживання теплової енергії в розрахунковий період (останній місяць 

дії договору), за яким здійснена попередня оплата, менш, ніж сума попередньої оплати, 

сплачена різниця повертається Замовнику на розрахунковий рахунок протягом _______ 

календарних днів з моменту закінчення договору. 
4.8 Оплату коштами за спожиту теплову енергію Замовник здійснює на поточний рахунок 
Постачальника зі спеціальним режимом використання: 

- категорія «_______________»   _____________________ в 
_______________________________, МФО ________________. 

4.9 Оплата інших платежів (пені, штрафів, судових зборів, інфляційних нарахувань тощо), крім 
суми основної заборгованості, здійснюється Замовником на поточний рахунок Постачальника. 

4.10 В платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково зазначити номер договору, дату 
його підписання та призначення платежу. За наявності заборгованості  у Замовника за цим 
договором,  Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Замовника, як 
погашення заборгованості за теплову енергію в минулі періоди по цьому договору, в порядку 



календарної черговості виникнення заборгованості з урахуванням  черговості визначеної ст. 
534 ЦК України. 

 
5. ОБЛІК ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

5.1. Облік відпущеного товару (теплової енергії) проводиться приладом комерційного 

обліку, встановленого на межі розподілу відповідно Додатку № 4. 

5.2. Представник Постачальника за участю представника Замовника знімають показники 

приладу обліку в останній день розрахункового періоду. 

5.3. В разі виходу приладу обліку з ладу, або на період його повірки та (або) до моменту 

установки комерційного приладу обліку кількість теплової енергії, що відпущена 

Замовнику, визначається, як виняток, розрахунковим способом із застосуванням формули 

розрахунку відпущеної теплової енергії: 

Qвід.=GКСУ2-004×(tпод.КСМ2 – tзвор.КСМ2) × С х К × Т/1000000, Гкал, 

де GКСУ2-004 – витрата за приладом обліку КСУ2-004, м3/год, 

tпод.КСМ2 , tзвор.КСМ2 – температури за приладом обліку КСМ2, оС, 

С – питома вага води, кг/м3, 

К – питома теплоємність води, приймається в розрахунках рівною 1 ккал/(кг‧0С) 

Т – кількість годин роботи. 

5.4. Прилад обліку теплової енергії повинен експлуатуватися відповідно до нормативної 

документації. 

5.5. Відповідальність за експлуатацію і поточне обслуговування вузла обліку теплової 

енергії, збереження цілісності приладу обліку та пломб на них несе власник вузла обліку. 

5.6. Представник власника вузла обліку повинен повідомити Постачальника про показники 

вузла обліку на момент зняття його на повірку чи виходу з ладу.  

5.7. По закінченню розрахункового періоду Постачальник надає Замовнику до 2 числа 

місяця наступного за розрахунковим Акт приймання – передачі відпущеної теплової 

енергії, розрахованої за показниками приладу обліку теплової енергії згідно п. 5.1 або 5.3 з 

урахуванням витрат на підживлення, визначених відповідно до п.5.8. Розподіл відпущеної 

теплової енергії за категоріями здійснюється на підставі Акту розподілу теплової енергії, 

який Замовник надає Постачальнику до 4 числа місяця наступного за розрахунковим 

(Додаток 5). 

5.8. Кількість витраченого тепла на підживлення, в разі виходу приладу обліку з ладу, або 

на період його повірки, визначається згідно розрахунку Постачальника або згідно 

показників приладу обліку підживлення теплової мережі, встановлених у котельні 

Постачальника. 

5.9. На період відсутності приладу комерційного обліку теплової енергії, або у разі його  

встановлення не на межі балансової належності теплових мереж, від обсягів відпущеної 

теплової енергії віднімаються втрати на ділянках теплової мережі Постачальника згідно 

Акту балансової належності та експлуатаційної відповідальності (Додаток № 6). 

Визначення обсягу теплових втрат здійснюється розрахунковим методом.  

 

6.ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
6.1. Строк (термін) поставки товарів до ________________.  

6.2.Місце поставки (передачі) товару – Межа балансової належності (Додаток № 6). 

6.3. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюється 

згідно з Додатком 6 до Договору і не підлягає зміненню в односторонньому порядку. 

6.4.Поставка товару здійснюється Постачальником згідно із заявленим Замовником 

обсягом, зазначеним в Додатку 1 до Договору. 
6.5.     Умови і порядок постачання та припинення постачання теплової енергії: 
6.5.1    Постачальник припиняє постачання теплової енергії Замовнику в разі: 

 письмового звернення Замовника про припинення теплопостачання (за умови 
технічної можливості) в разі його надходження до Постачальника не пізніше як за 3 доби 
до запланованого відключення; 

 інших дій Замовника, передбачених Правилами користування тепловою енергією, 
які є підставою для припинення подачі теплової енергії. 

6.5.2 Постачальник письмово повідомляє Замовника за 3 доби про причину та дату припинення 
подачі теплової енергії. 



6.5.3 У разі виникнення аварійної ситуації, Постачальник має право припинити подачу  теплової 
енергії без попередження з подальшим повідомленням Замовника. 

6.5.4 Постачальник не несе відповідальність перед Замовником за невиконання умов Договору у 
випадках, передбачених «Правилами користування тепловою енергією», в аварійних 
ситуаціях.  

6.5.5 Замовник, при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії, зобов`язаний 
виконати заходи, спрямовані на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання 
систем теплоспоживання і власних теплових мереж, виникнення негативних екологічних та 
інших наслідків. У випадку невиконання заходів Постачальник не несе відповідальності за 
можливі негативні наслідки, пов`язані з «відключенням» Замовника. 

6.5.6 Припинення постачання теплової енергії внаслідок вини Замовника триває до моменту 
усунення причини, що стала підставою для таких дій Постачальника.  

6.5.7 На Замовника покладається відповідальність за заподіяну йому (або субспоживачам) шкоду 
пов’язану з частковим або повним припиненням постачання теплової енергії з вини 
Замовника. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 
7.1 Замовник має право на: 

7.1.1.   Отримання інформації від Постачальника щодо обсягів постачання теплової енергії та якості 

теплової енергії, тарифів, умов та режимів споживання; 

7.1.2. Відшкодування згідно із законодавством  України та укладеним договором  завданих йому 

збитків. 

7.1.3. Поновлення теплопостачання своїх об`єктів за погодженням з Постачальником після 

усунення порушень, якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання цього 

Договору. 

7.1.4. Підключення додатково теплового навантаження до своїх мереж після письмового 

отримання дозволу від Постачальника. 

7.1.5. У разі порушення Постачальником умов договору викликати його представника за 

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

порушень тощо. 

7.1.6. У разі незгоди Сторін щодо розгляду питання незадовільної роботи систем 

теплоспоживання, Замовник повинен скликати комісію за участю представників 

Держенергонагляду, проектної, експлуатаційної організацій та Постачальника  і забезпечити 

вільний доступ для огляду систем;у разі неявки представника Постачальника, акт складається у 

присутності представника уповноважених органів місцевого самоврядування. 

7.1.7. Проведення по об’єктах, не обладнаних  приладами комерційного обліку теплової енергії, 

нарахування  реально спожитої кількості тепла на потреби опалення відповідно до договірних 

теплових навантажень, реальних температур теплоносія в теплових мережах, температур 

зовнішнього повітря та тривалості розрахункового періоду. 

7.1.8. Звертатися до суду у встановленому чинним законодавством порядку для вирішення питань, 

що стосуються предмету договору. 

7.1.9. Коригувати параметри температурного та гідравлічного режиму роботи теплових мереж у 

разі технічної необхідності. Коригування здійснюються за письмовою заявкою Замовника, наданою 

Постачальнику не пізніше ніж за добу до часу коригування. 

 

7.2. Замовник зобов`язується: 

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

теплопостачання. 

7.2.2. Забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну експлуатацію власної системи 

теплоспоживання. 

7.2.3. Зберігати обладнання, вузол обліку, прилади комерційного обліку та пломби на них в 

належному стані. 

7.2.4. Терміново письмово повідомити Постачальника про недоліки у роботі приладів обліку. 

7.2.5. Додержуватися кількості споживання теплової енергії за кожним параметром в обсягах, які 

визначені в Додатку 1, не допускаючи їх перевищення. 

7.2.6. Виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії в обсягах і в терміни, які 

передбачені Договором. 

7.2.7. Надати Постачальнику акт про промивку, гідравлічні випробування і підготовку систем до 

прийняття теплоносія; 

7.2.8. Додержуватись умов та порядку припинення подачі теплової енергії, які передбачені 

Правилами користування тепловою енергією, цим Договором  та іншими нормативними актами; 



7.2.9. Письмово сповіщати Постачальника про зміну власного найменування, організаційно-

правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про зміну теплового 

навантаження не пізніше 5 днів з моменту зазначених подій; 

7.2.10. Додержуватись норм витоку мережної води, не допускати понаднормових витрат мережної 

води у власних теплових мережах; 

7.2.11. При виявленні витікання мережної води негайно повідомити Постачальника та вжити 

заходів по припиненню витікання води. 

7.2.12. Додержуватись норм якості (загальна лужність, залишкова загальна жорсткість, розчинний 

кисень) зворотної мережної води після своїх систем теплоспоживання, згідно Додатку 3; 

7.2.13. Не перевищувати температуру мережної води в зворотному трубопроводі більш як на 3°С 

ніж визначено температурним графіком роботи теплових мереж, згідно Додатку 2; 

7.2.14. Забезпечувати безперешкодний цілодобовий доступ представників Постачальника до 

теплової камери ТК1 для виконання службових обов'язків. 

7.2.15. У випадку забруднення зворотної мережної води з вини Замовника та допущення її подачі в 

мережі Постачальника з показниками якості, які перевищують показники якості подавальної 

мережної води: 

• негайно повідомляти про це Постачальника та здійснити наобхідні заходи щодо пошуку та 

усунення причин забруднення. 

7.2.16. Замовник несе повну відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію власних 

теплових мереж та теплоспоживаючого обладнання, починаючи від межі балансової належності. 

 

7.3. Постачальник має право: 

7.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за постачання теплової енергії. 

7.3.2. У разі невиконання зобов’язань Замовником достроково розірвати цей Договір, відповідно 

до порядку визначеному законодавством України.   

7.3.3. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними 

Замовником під час користування тепловою енергією відповідно до чинного законодавства у сфері 

теплопостачання. 

7.3.4. Обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та порядку, 

визначених Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами України, а 

також цим Договором. 

7.3.5. Постачальник не несе матеріальної відповідальності перед Замовником за постачання 

теплової енергії зі зниженими параметрами за період, протягом якого Замовник допускав 

перевищення лімітів споживання або не дотримувався  встановлених договором режимів 

споживання теплової енергії. 

 

7.4. Постачальник зобов’язаний : 

7.4.1. Забезпечувати  безперервне постачання теплової енергії Замовнику (за винятком 

нормативно встановлених перерв) в обсягах згідно з додатком 1, підтримувати параметри 

теплоносія на вході в теплову  мережу Замовника теплової енергії відповідно до температурного 

графіка теплової мережі, не допускаючи відхилення параметрів більше ніж визначено договором з 

урахуванням п.2.2. 

7.4.2. Повідомляти Замовника письмово або в засобах масової інформації про зміну тарифів. 

7.4.3. Надавати Замовнику інформацію про обсяги та якість постачання теплової енергії, тарифи 

(ціни), 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. 



8.6. У випадку, якщо органами податкової служби (шляхом складання податкового 

повідомлення – рішення, акту перевірки, довідки, внесення коригувань до облікової карти 

Замовника як платника податку, іншим способом) та/чи рішенням (постановою) суду буде 

зменшено податковий кредит Замовника з ПДВ по податковим накладним Постачальника, 

зменшені податкові витрати Замовника на ціну робіт, послуг, придбаних у Постачальника, 

донараховані Замовнику податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції 

за порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення 

на користь держави доходу, отриманого в результаті операції, що визнана 

недійсною/нікчемною, та, це буде пов’язано з: 

 анулюванням (відміною) державною реєстрації Постачальника; 

 виключенням Постачальника із реєстру платників податку на додану вартість (в 

тому числі анулювання свідоцтва платника ПДВ); 

 відмовою/зупиненням у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних;  

 господарськими відносинами Постачальника та/або його контрагентів з 

підприємствами, які мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів 

державної податкової служби чи рішенні (постанові) суду; 

 неналежним чином ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, 

несвоєчасним, неналежним чином, не в повному обсязі поданням в податкові органи 

обов’язкової податкової звітності; 

 встановленням податковим органом чи судом недійсності (в тому числі 

нікчемності) угоди, що підписана між Замовником та Постачальником чи Постачальником 

та його контрагентом; 

 стягненням на користь держави всього отриманого Замовником по недійсній угоді, 

що підписана між Постачальником та Замовником, то: 
Постачальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення йому 

Замовником відповідної Претензії про відшкодування збитків оплатити грошові кошти в 

розмірі, що дорівнює сумі, на яку Замовнику зменшено податковий кредит з ПДВ, зменшені 

податкові витрати, донараховані  податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні 

санкції, стягнено на користь держави отримане по угоді, що визначене недійсною (далі - 

Виплата). 

У випадку невиконання Постачальником своїх зобов’язань, що зазначені в даному пункті 

договору, Замовник має право на стягнення суми Виплати в судовому порядку. 

У випадку, якщо акт (дії) органа податкової служби чи рішення суду (на підставі яких 

виникли зобов’язання по Виплаті) в подальшому будуть визнанні незаконними і 

відмінені (повністю або частково), Замовник зобов’язується повернути Постачальнику 

отримані від нього в якості Виплати грошові кошти в відповідній сумі (пропорційно, в 

залежності від того, в якій частині акт/дії/рішення визнані незнаними, відмінені, змінені). 

При цьому, якщо з Замовника фактично були утримані в бюджет суми донарахованих 

податків, зборів, штрафних санкцій, то повернення Постачальнику грошових коштів 

здійснюється лише після їх фактичного отримання Замовником із бюджету та тільки в 

розмірі суми, поверненої з бюджету. 

8.7. Постачальник несе відповідальність за порушення безперебійного постачання теплової 

енергії та відхилення від температурного графіка теплової мережі при виконанні 

Замовником своїх договірних зобов’язань, окрім випадків коли таке порушення було 

допущено через обмеження подачі енергоносіїв не з вини Постачальника – відшкодування 

проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством 

 

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 Постачальник повертає Замовнику 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. Пропозиції щодо зміни 

договірних величин обсягів споживання теплової енергії надаються сторонами не пізніше 

ніж за календарний місяць. 

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. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

12.1. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, 

працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють 

виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким 

особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи 

на інші неправомірні цілі. 

Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, 

працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством 

України, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують 

вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином 

працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного 

виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що 

ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим 

працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони. 

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються: 



надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими користувачами; 

надання будь-яких гарантій; 

прискорення існуючих процедур; 

інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов’язків, але суперечать 

принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами. 

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення 

будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується повідомити протягом 3 (трьох) 

діб про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна 

Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання 

підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.  

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, 

які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може 

відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх 

афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які 

кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний 

підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів 

щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і 

контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових 

відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також 

надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують 

реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін 

у корупційну діяльність. 

12.4. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього 

Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних 

заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям. 

12.5. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов 

цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в 

цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти 

порушень. 

12.6. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього 

Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України. 

 

13. СТРОК  ДІЇ ДОГОВОРУ 

13.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк  

до  ___________ року. 

13.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання 

до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених 

частиною  4 статті 36 Закону «Про публічні закупівлі», про що укладається додаткова угода 

із подальшим оприлюдненням таких змін відповідно до вимог ст. 10 Закону України  

«Про публічні закупівлі». 

13.3. Договір припиняє свою дію у випадках: 

- закінчення строку дії;  

- прийняття рішення Господарським судом; 

- ліквідації сторін. 

13.4. Припинення дії Договору не звільняє Замовника від обов'язку повної сплати спожитої 

теплової енергії. 

13.5. 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. 

13.6. 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. 



13.7.Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення 

процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків 

суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету 

затверджено в установленому порядку. 

14. ІНШІ УМОВИ 

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

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

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

додану вартість. 

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

юридичну силу. 

14.4. Для постійного зв’язку з Постачальником та узгодження всіх питань, пов’язаних з 

виконанням умов цього Договору Замовник призначає свого відповідального за теплове 

господарство в особі: _____________________________________тел.___________________ 

14.5. Постачальник призначає відповідального представника: 

_____________________________________________________________________________ 

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

реквізитів. 

14.7. Постачальник - _______________________ є платником податку на прибуток на 

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

14.8. Замовник - __________________________ є платником податку на прибуток на 

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

   

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

15.1. Невід’ємною частиною цього договору є: 

15.1.1. Додаток № 1. Планові (орієнтовні) обсяги постачання теплової енергії на _____рік. 

15.1.2. Додаток № 2. Температурний графік роботи теплових мереж від котельні ________. 

15.1.3. Додаток № 3. Норми якості мережної води для теплоносія від котельні __________. 

15.1.4. Додаток № 4. Схема межі розподілу. 

15.1.5. Додаток № 5. Акт розподілу теплової енергії. 

15.1.6. Додаток № 6. Акт балансової та експлуатаційної відповідальності. 

 

 

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАМОВНИК 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                      С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

 

Розборський Ігор Олегович 

 

Працівник за строковим трудовим договором відділу енергетики 

 


