
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 13.10.2021 р. № 2443 

м. Вінниця 

 

Про погодження укладення  

договорів переведення боргу  

за спожиті енергоносії та  

відступлення права вимоги 

 

Розглянувши листи АТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.07.2020 №14-

2183/1.18-20, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 28.07.2021 №01/2317,  

ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» від 

19.08.2021 №70, з метою забезпечення безперебійного централізованого 

надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води мешканцям  

Вінницької міської територіальної громади, де виконавцем послуг є КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», для укладання договорів на постачання 

природного газу з газопостачальною організацією, з урахуванням рішень 

міської ради від 29.01.2021 № 173 та від 30.04.2021 №417, відповідно до  

ст. 22 Закону України «Про теплопостачання», ст. 625 Цивільного Кодексу 

України, керуючись частиною 1 статті 52,  частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» укладення договорів 

відступлення права вимоги та переведення боргових зобов’язань від  ДП 

«Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» за постачання 

природного газу на загальну суму відповідно до актів звірки, які сформовані в 

розрізі договорів та підписані між ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ 

«Вінницький завод «Маяк» і АТ «НАК «Нафтогаз України», згідно із додатком 

1 до даного рішення. 

2. Доручити КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» укласти договори 

переведення боргу за договорами, вказаними в додатку 1 до цього рішення, 

між АТ «НАК «Нафтогаз України», ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ 

«Вінницький завод «Маяк» та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», за 

формою згідно із додатком 2 до даного рішення. 

3. Надати згоду ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод 

«Маяк»  на відступлення права вимоги з різниці в тарифах на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги 



з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на користь 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» шляхом укладення відповідного 

договору. 

4. Для виконання пункту 3 цього рішення ДП «Теплокомуненерго Маяк» 

ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» має забезпечити надання протоколу 

міжвідомчої комісії утвореної відповідно до постанови КМУ від 01.09.2021 р. 

№ 932, що підтверджує розмір даної різниці в тарифах розрахованої 

відповідно до вимог Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021р. №977. 

5. Погодити форму договору про відступлення права вимоги з різниці в 

тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на 

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води між ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод 

«Маяк» та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», згідно із додатком 3 до 

даного рішення. 

6. Доручити генеральному директору КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» (М. Білику) підписати договори, зазначені у 

пунктах 2 та 3 даного рішення. 

7. Доручити директору департаменту енергетики, транспорту та зв’язку 

міської ради (М. Варламову)  підписати договір зазначений у пункті 3 даного 

рішення, як «Сторона 3» договору. 

8. На виконання Закону України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» доручити генеральному директору КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» (М. Білику): 

8.1 За рахунок отриманого з Державного бюджету України 

відшкодування заборгованості з різниці в тарифах здійснити погашення 

боргових зобов’язань, зазначених в пункті 1 даного рішення, після чого 

розробити графік погашення залишку боргових зобов’язань. 

8.2 За умови виконання графіку погашення залишку боргових 

зобов’язань врахувати ст. 7 Закону України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення».  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 С. Моргунов 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 
міської ради  
від 13.10.2021 р. № 2443 

 

 



 

 

 
 

 

Заступник міського голови       С. Тимощук 



 
 
Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету 
міської ради  
від 13.10.2021 р. № 2443 

 

ДОГОВІР№ _______ 

про переведення боргу 

 

м. Київ        «____»_________________ 20___ року 

 

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” далі – 

«Кредитор», в особі _____________________________________________________________, що діє 

на підставі _______________________________________, з одного боку, та  

Дочірнє підприємство "Теплокомуненерго Маяк" Приватного акціонерного товариства 

"Вінницький завод "Маяк", далі – «Первісний боржник», в особі 

_____________________________________________________, що діє на підставі 

__________________________________________, з другого боку, та 

Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго", далі – 

«Новий боржник» в особі __________________________________________________, що діє на 

підставі ______________________________у, з третього боку, які разом та окремо іменуються також 

відповідно як «Сторони» та «Сторона», на підставі статей 520-523 Цивільного кодексу України 

уклали цей Договір (далі також – «Договір») про таке: 

 

Стаття 1. Предмет Договору 

1.1. За цим Договором за згодою Кредитора Первісний боржник переводить на Нового 

боржника свій борг, який виник у Первісного Боржника перед Кредитором за Договором про 

постачання природного газу від __________ 20____ р. № ________________ (далі – «Зобов’язання»), 

укладеним між Первісним боржником та Кредитором, а Новий боржник приймає на себе борг 

Первісного боржника у цьому Зобов’язанні та замінює Первісного боржника у Зобов’язанні. 

1.2. Кредитор дійсним дає згоду на заміну Первісного боржника у Зобов’язанні Новим 

боржником та на укладення цього Договору на встановлених у ньому умовах. 

 

Стаття 2. Сума Договору 

2.1. Сторони встановили, що сума боргу, яка переводиться на Нового Боржника, станом на 

момент укладання даного Договору дорівнює _________________ грн. 

2.2. Сторони погодилися, що вказана в пункті _____ Договору сума боргу може бути змінена 

на підставі відповідної угоди за взаємною згодою Сторін. 

 

Стаття 3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. За цим Договором до Нового боржника переходять обов’язки Первісного боржника щодо 

сплати суми боргу, що встановлена у пункті _____ статті _____ цього Договору, а також штрафних 

санкцій, інфляційних витрат та відсотків, пов’язаних з невиконанням або неналежним виконанням 

Первісним боржником своїх зобов’язань за Договором постачання природного газу від 

____________20____р. №_________________________. 

3.2. Новий боржник зобов’язується перераховувати грошові кошти у сумі, зазначеній у пункті 

_____ статті _____ цього Договору, в порядку та на умовах, визначених договором постачання 

природного газу від ____________20____р. №_________________________. 

3.3. Первісний боржник зобов’язується протягом двох робочих днів з моменту набрання 

чинності цим Договором передати Новому боржнику всі документи, що стосуються предмету цього 

Договору.  

3.4. Новий боржник має право висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на 

відносинах між Кредитором і Первісним боржником. 

 

Стаття 4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів 

4.1. Новий боржник несе відповідальність за прострочення виконання Зобов’язання у 

розмірах, передбачених Договором постачання природного газу від ____________20____р. 

№_________________________. 



4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. 

4.3. Усі спори, що виникають у зв’язку з цим Договором або пов’язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом 

переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

 

Стаття 5. Санкційне застереження 

5.1. Кредитор має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх 

зобов’язань за цим Договором та/або розірвати цей Договір у разі, якщо: 

- Нового боржника, та/або учасника Нового боржника, та/або кінцевого бенефіціарного 

власника Нового боржника внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік 

осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US 

Department of the Treasury);  

- до Нового боржника, та/або учасника Нового боржника, та/або кінцевого бенефіціарного 

власника Нового боржника, та/або товарів чи послуг Нового боржника застосовано обмеження 

(санкції) інших, ніж OFAC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено 

виконанням цього договору; 

- Нового боржника, та/або учасника Нового боржника, та/або кінцевого бенефіціарного 

власника Нового боржника внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of 

persons, groups and entities subject to EU financial sanctions); 

- Нового боржника, та/або учасника Нового боржника, та/або кінцевого бенефіціарного 

власника Нового боржника внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії 

(список осіб, включених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons 

subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться 

the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury); 

- Нового боржника, та/або учасника Нового боржника, та/або кінцевого бенефіціарного 

власника Нового боржника внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій 

Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions 

List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради 

Безпеки ООН). 

5.2. Кредитор має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх 

зобов’язань за цим Договором та/або розірвати цей Договір у разі, якщо: 

- Нового боржника, та/або учасника Нового боржника, та/або кінцевого бенефіціарного 

власника Нового боржника внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України 

(перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію 

указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні 

заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання цього 

договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України; 

- щодо товарів та/або послуг за цим договором та/або щодо виконання інших умов цього 

договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами 

Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи 

(санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання цього договору 

суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України. 
 

Стаття 6. Антикорупційне застереження 

6.1. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи, 

працівники або уповноважені представники не виплачують, не пропонують виплатити і не 

дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-

яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання яких-небудь неправомірних 

переваг чи досягнення інших неправомірних цілей. 

6.2. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи, 

працівники або уповноважені представники не вчиняють дії, що можуть кваліфікуватися як 

надання/отримання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних 

активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, 

пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, а також дії, що порушують вимоги 

чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом. 

6.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином 

представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного 

виконання робіт чи надання послуг тощо, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять 



представника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим представником будь-

яких дій на користь стимулюючої його Сторони. 
 

Стаття 7. Форс-мажорні обставини 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків 

по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних 

обставин). 

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після  укладання  

договору  внаслідок  непередбачених  сторонами  подій надзвичайного і невідворотного характеру, 

включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, 

війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних 

обставин. 

7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженою 

особою. Термін для повідомлення між сторонами про такі обставини - негайно. Надання доказуючих 

документів - протягом 14 днів з моменту їх виникнення. 
 

Стаття 8. Прикінцеві положення 

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін. Договір діє до повного 

виконання Сторонами своїх зобов’язань за договором. 

8.2. Цей Договір складений у трьох оригінальних автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони цього Договору. 

8.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі, 

підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплені їхніми печатками. 

8.4. Сторони зобов’язуються повідомляти про зміни своїх платіжних реквізитів, юридичних 

адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-денний строк з дня відповідних змін. 

8.5. Кредитор є платником податку на додану вартість та має статус платника податку на 

прибуток на загальних умовах.  

Первісний боржник є платником податку на додану вартість та має статус платника податку 

на прибуток на загальних умовах.  

Новий боржник є платником податку на додану вартість та має статус платника податку на 

прибуток на загальних умовах.  
 

Стаття 7. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

7.1. Кредитор: Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України», 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

7.2. Первісний боржник: Дочірнє підприємство "Теплокомуненерго Маяк" Приватного 

акціонерного товариства "Вінницький завод "Маяк"; 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

7.3. Новий боржник: Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

"Вінницяміськтеплоенерго"; 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

 

Від імені Кредитора     Від імені Нового Боржника 

 

__________________ /_________________/  __________________ /____________________/ 

 

 

Від імені Первісного Боржника 

 

_____________________ /_____________________/ 

 

Заступник міського голови      С. Тимощук 



 
Додаток 3 до рішення 
виконавчого комітету 
міської ради  
від 13.10.2021 р. № 2443 

 
 

Договір №_______________________ 
про відступлення права вимоги 

 
м.Вінниця        «__»_____________2021 року 
 

Сторона 1 - Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» в особі_______________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

що діє на підставі __________________________________ (надалі іменується «Новий 

кредитор»), з однієї сторони та  

Сторона 2 - Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» приватного 

акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в особі 

________________________________________________________________________,  

що діє на підставі __________________________________ (надалі іменується 

«Первісний кредитор») з другої сторони, 

Сторона 3 – Департамент енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької 

міської ради - сторона, що підтверджує заборгованість з різниці в тарифах на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, для дочірнього 

підприємства «Теплокомуненерго Маяк» приватного акціонерного товариства 

«Вінницький завод «Маяк» в особі __________________________________________, 

що діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»), на підставі 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, уклали цей Договір 

про відступлення права вимоги (надалі іменується «Договір») про наступне. 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги на 

відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, для дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» приватного 

акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк», на загальну суму 

__________________ грн., а Сторона 3 підтверджує передачу цієї суми 

1.2. За цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного 

кредитора отримати відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову 

енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 



постачання гарячої води, для дочірнього підприємства «Теплокомуненерго 

Маяк» приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк», 

визначеному в п.1.1. цього Договору), а  

Сторона 3 підтверджує право Нового кредитора на відшкодування цієї суми 

за рахунок державного чи/або місцевого бюджету. 

1.3.  

2. Ціна договору 

 

2.1. Право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами на 

загальну суму ________________ грн.  

2.2.  

3. Виконання договору 

 

3.1. Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність 

переданої вимоги. 

3.2. Право вимоги, зазначене у пункті 1.1 цього Договору, переходить до Нового 

кредитора в момент набрання чинності цього Договору та дійсне до  його 

повного погашення за рахунок державного чи/або місцевого бюджету. 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Первісний кредитор за актом приймання-передачі зобов’язаний передати 

Новому кредитору документи, що підтверджують право вимоги для 

відшкодування з бюджету, та інформацію, яка важлива для їх здійснення, 

протягом трьох календарних днів з моменту підписання цього Договору. 

4.2. Первісний кредитор передає право вимоги на суму_______________грн. без 

вимог оплати чи компенсації різниці в тарифах на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води на суму________________грн. 

 

5. Відповідальність сторін і вирішення спорів 

 

5.1. У випадку порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, 

визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. 

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

5.1.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо воно 

сталося з причин, незалежних від них (необережності, відсутності 

бюджетного фінансування). 

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення 

умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів 

щодо належного виконання умов цього Договору. 

5.2. Усі спори, що виникають при виконанні умов Договору, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 



5.3. Якщо відповідний спір неможливий вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановлено підвідомчістю та 

підсудністю такого спору до чинного законодавства України. 

 

6. Строк дії договору та прикінцеві положення 

 

6.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання сторонами та діє 

до повного виконання умов цього Договору. 

6.2. Якщо іншого прямо не передбачено цим Договором або чинним 

законодавством України, зміни в Договір можуть бути внесені тільки за 

взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до 

Договору. 

6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках: 

- перший примірник - для Первісного кредитора; 

- другий примірник - для Нового кредитора; 

- третій примірник - для Сторони 3. 

 

7. Місцезнаходження та реквізити Сторін: 

 

Первісний кредитор: 

Дочірнє підприємство 

«Теплокомуненерго Маяк» 

приватного акціонерного 

товариства «Вінницький 

завод «Маяк» 

Новий кредитор: 

Комунальне підприємство 

Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

Сторона 3 

 



Акт прийому-передачі До Договору №___________ 

про відступлення права вимоги від___________2021 року 

 

м. Вінниця       «___» ________ 2021 року 

 

Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» приватного акціонерного 

товариства «Вінницький завод «Маяк» в особі 

________________________________________________________________________, 

що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Сторона 1»), з однієї сторони та 

Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» в особі ___________________________________ 

___________________________________________, що діє на підставі Статуту (надалі 

іменується «Сторона 2»), з іншої сторони, склали цей акт про наступне: 

Стороною 1 передано, а Стороною 2 прийнято документи, що підтверджують 

право вимоги на відшкодування за рахунок державного чи/або місцевого бюджету 

заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води, для дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» 

приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк», на загальну суму 

_______________________ грн., а саме: 

 

№ 

з/п 

Назва документа Кількість 

екземплярів 

1 Розрахунок різниці в тарифів на виробництво, транспортування 

та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води дочірнього підприємства 

«Теплокомуненерго Маяк» приватного акціонерного товариства 

«Вінницький завод «Маяк» (оригінал) 

4 

 

Сторона 1: 

Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго 

Маяк» приватного акціонерного 

товариства «Вінницький завод «Маяк» 

Сторона 2:  

Комунальне підприємство Вінницької 

міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

 

 

 

 

Заступник міського голови       С. Тимощук 


