
Договір № Л 
про надання послуг з постачання пари та гарячої, код ДК 016-2010-35.30.1 

(централізоване опалення, код СРУ за ДК 021-2015-09323000-9), теплопостачання 
(Договір про закупівлю за державні кошти) 

м. Жмеринка 2017 рік 

Міське комунальне підприємство "Енергоресурс", що іменується далі "Учасник", в особі 
директора підприємства Житницького Анатолія Адольфовича, діючого на підставі Статуту, з 
однієї сторони та Виконавчий комітет Жмеринської міської ради, в особі міського голови Кушніра 
Анатолія Петровича, що діє на підставі Положення, з другої сторони, уклали даний договір про 
наступне: 

1. Предмет Договору 
1. Учасник зобов'язується у 2017 році надати Замовнику послуги з постачання пари та гарячої 

води (ДК 016-2010 - 35.30.1), (централізоване опалення, код СРУ за ДК 021-2015-09323000-9), 
теплопостачання, а Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими 
тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором, на об'єкт Замовника - адміністративні 
будівлі за адресами вул. Центральна, 4 та вул. Училищна, 9. 

2. Обсяг послуг з постачання теплової енергії на 2017 рік, згідно даного договору, становить 
Гкал. 

3. Обсяги надання послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

2. Якість послуг 
1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам «Правил надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». 

3. Ціна договору 
1. Ціна Договору про надання послуг з постачання пари та води гарячої на 2017 рік складає 

І^Щ^г/Ш р&юугх Іо/їс/Л/ Ямлі/М ^ ^ ^ ^ р и в е н ь 
Й О КОПІЙОК, у ТО#у ^ С Л І п д в . 

2. Ціна цього Договору може бути змінена в залежності від обсягів надання послуг та згідно 
п.З р.4 Договору. 

4. Умови Договору 
1. Сторони здійснюють свої взаємовідносини на підставі: «Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» та Законів 
України «Про здійснення державних закупівель», «Про теплопостачання», «Про житлово-
комунальні послуги». 

2. Послуги надаються Замовнику в опалювальний період. 
3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 

виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: 
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого 

товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі; 

3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг); 
4) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 
5) зміни встановленого, згідно із законодавством, органами державної статистики індексу 

інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Ріайз у разі встановлення в договорі про 
закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни 
біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про 
закупівлю 



5) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати на користь Учасника, крім 
суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожен день 
простроченя платежу, інфляційні витрати за весь час прострочення, а також три проценти річних 
від простроченої суми. 

6) сплата Замовником штрафу (пені, неустойки) не звільняє його від обов'язку погасити 
заборгованість за отримані послуги за Договором; 

7) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з 
отриманням послуг, що виникли з його вини; 

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв 
та обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

9) своєчасно проводити підготовку об'єкту теплопостачання і його санітарно-технічних 
приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; 

10) у разі встановлення Учасником факту несанкціонованого втручання в роботу засобів 
обліку теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення експертизи, метрологічної 
повірки та ремонту згідно із законодавством. 

11) у разі аварійної ситуації, що сталась із вини Замовника призвела до витоку теплононосія 
із трубопроводів, який використовується для вироблення теплової енергії, останній оплачує 
вартість теплоносія; 

12) здійснювати за власний рахунок періодичну повірку засобів обліку, їх обслуговування 
та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж. 

13) не здійснювати самовільне регулювання запірної арматури подачі тепла, що призводить 
до розбалансування системи опалення. 

14) зберігати обладнання, вузол обліку, прилади комерційного обліку та пломби на них в 
належному стані; 

15) терміново письмово повідомляти Учасника про недоліки у роботі приладів обліку; 
16) щорічно, в між опалювальний період, готувати власне теплове господарство з 

обов'язковими до виконання обсягів робіт щодо підготовки до опалювального періоду, наданих 
Учасником та отримувати від останнього акт про готовність до опалювального періоду; 

17) забезпечити збереження власних комерційних приладів обліку теплової енергії, 
ремонтувати, налагоджувати їх, повіряти у терміни обумовлені паспортом приладу обліку та 
отримувати акт про готовність свого вузла обліку до опалювального сезону від Учасника. 

6.3. Учасник має право: 
1) нараховувати, у разі несвоєчасного внесення Замовником плати за надані послуги, пеню 

у розмірі, встановленому законодавством і цим договором; 
2) вносити за погодженням із Замовником зміни у цей договір, що впливають на розмір 

плати за послуги з оформленням додатка до нього; 
3) вимагати від Замовника дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-

комунальних послуг; 
4) вимагати від Замовника своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з 

отриманням послуг, що виникли з вини Замовника, або відшкодування вартості відповідних робіт; 
5) доступу до приміщення Замовника для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, 

відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та 
інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного 
огляду і перевірки показань засобів обліку теплової енергії відповідно до законодавства; 

6) у разі виникнення сумнів щодо правильності показань засобів обліку води і теплової 
енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та 
метрологічної повірки. 

7) припинити без попередження повністю або частково подачу Замовнику теплової енергії 
у таких випадках: 
а) несплати рахунку Замовником за отримані послуги протягом 10 днів після отримання рахунку. 
Припинення постачання теплової енергії здійснюється до повного погашення заборгованості. 
б) самовільного підключення до тепломереж субабонентських установок або їх окремих частин; 

З 



в) приєднання тепловикористовуючнх установок до контрольно-вимірювальних приладів; 
г) незадовільного стану тепловикористовуючнх установок, які загрожують аварією або створюють 
загрозу для життя обслуговуючого персоналу; 
д) недопущення працівників Учасника в приміщення, де знаходиться тепловикористовуюче 
обладнання Замовника або до приладів обліку теплоенергії при умові попередження за 2 години 
до перевірки; 
е) невиконання приписів Учасника; 
ж) забруднення зворотної мережної води Замовником та допущення її подачі в мережі Учасника; 
з) неготовності тепловикористального обладнання Замовника до опалювального сезону 
(відсутність акта готовності до опалювального періоду); 
и) підключення Замовником теплоспоживального обладнання, експлуатація якого була 
заборонена; 
і) підключення Замовником додаткового теплоспоживального обладнання без письмового дозволу 
Учасника; 
ї) відсутності призначеної особи, яка відповідає за стан обслуговування теплоспоживального 
обладнання, на що в Замовника має бути відповідний наказ. 

8) обмеження (припинення постачання) послуг постачання теплової енергії не звільняє 
Замовника від відповідальності (встановленої даним Договором та законодавством України) та 
відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства України. 

9) у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 1 місяць; 

10) у разі виникнення аварійної ситуації Учасник має право припинити подачу теплової 
енергії без попередження з подальшим повідомленням Замовника. 

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, в противному разі, Учасник не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, 
пов'язані з «відключенням» Замовника. 

11) на Замовника покладається відповідальність за заподіяну йому шкоду пов'язану з 
частковим або повним припиненням постачання теплової енергії з вини останнього. 

12) у будь-який час перевіряти стан роботи приладів комерційного обліку та 
теплоспоживального обладнання Замовника. 

13) вимагати від Замовника відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними 
Замовником під час користування тепловою енергією відповідно до чинного законодавства у сфері 
теплопостачання. 

14) обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та 
порядку, визначених Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами 
України, а також цим Договором. 

15) учасник 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 режимів споживання теплової енергії. 

6.4. Учасник зобов'язаний: 
1) своєчасно надавати Замовнику послуги в установлених обсягах, належної якості, які не 

спричиняють шкоди майну Замовника, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього 
договору; 

2) інформувати Замовника про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або 
аварійно-диспетчерської служби (м.Жмеринка, Соборна, 41, тел. 2-17-33) 

3) надавати Замовнику в установленому порядку інформацію про послуги, їх вартість, 
тарифи, режим надання послуг, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій 
або інших порушень порядку надання послуг; 



4) узгодити із Замовником не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт 
всередині приміщення, яке опалюється, час доступу до такого приміщення з наданням йому 
відповідного письмового повідомлення; 

5) повідомляти Замовника про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової 
інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає 
внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні 
послуг; 

6) відновлювати надання послуг за письмовою заявою Замовника шляхом зняття протягом 
доби пломб із запірних вентилів у будинку; 

7) забезпечувати, за заявою Замовника, взяття у тижневий строк на абонентський облік 
засобів обліку; 

8) інформувати Замовника протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі 
внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за 
межами приміщення (у разі його особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану 
тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення 
якісних показників надання послуг; 

9) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки 
споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором; 

10) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору. 

7. Відповідальність Сторін 
7.1.) Замовник несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за: 

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені; 
3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії; 
4) порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором. 

7.2.) Учасник несе відповідальність у разі: 
1) зниження кількісних та/або якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі 
(з перервами) - шляхом зменшення розміру плати; 
2) порушення прав споживачів згідно із законодавством; 
3) порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором. 

7.3.) Учасник та Замовник несуть відповідальність за забезпечення експлуатації, 
безперебійної та налагодженої роботи теплотраси відповідно до акту межі балансової 
експлуатаційної відповідальності (додаток № 1 до Договору). 

8. Вирішення спорів 
1. У випадку виникнення спорів Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних 

переговорів та консультацій. 
2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку. 
3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за 

цим договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, 
штрафів, пені, відсотків річних, інфляційних нарахувань, встановлюються строком 5 (п'ять) років. 

9. Термін дії Договору 
1. Договір набирає чинності з дати його підписання та діє в частині теплопостачання до 

31 грудня 2017 року, а в частині розрахунків до повного їх здійснення. 
2. Дія договору може продовжуватись на строк, достатній, для проведення процедури закупівлі 

на початку 2018 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі 
укладеному в 2017 році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 

10. Форс-мажор 
1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання договірних зобов'язань у разі 

обставин, які виникли мимо волі і бажання Сторін - форс мажорними обставинами та 



непереборною силою. Такими обставинами є воєнні дії, страйки, епідемії, пожежі, природі 
катастрофи, зміни в законодавстві, інше. 

2. Учасник звільняється від відповідальності у разі аварій на тепломережах, що виникли не з 
його вини. 

3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
підтверджуючі документи органу, уповноваженого на їх видачу. 

5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі внесення 
попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання 
цього Договору. 

11. Зміни і доповнення до Договору 
1. Цей договір може бути змінений або доповнений за погодженням Сторін. Ксеро - і 

факсимільні копії змін і доповнень сприймаються як інформація і юридичної сили не мають. 
2. Додатки, оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами, з метою належного 

виконання цього Договору, а також додаткові угоди, укладені в період цього Договору, є 
невід'ємними частинами цього Договору. 

3. Даний договір складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один 
примірник знаходиться у Замовника, другий - у Учасника. 

4. Після підписання Договору всі попередні переговори і раніше діючий Договір втрачають 
юридичну силу. 

12. Юридичні адреси та реквізити Сторін 
Учасник: 
Міське комунальне підприємство "Енергоресурс" 
23100, вул. Леніна, 41, м. Жмеринка, Вінницька обл. 
Р/р № 26006055325845 ПАТ КБ «ПРРІВ^ТІБАНК», МФО 302689 
код ЄДРПУО 32644469 
Інд. под. номер 326444602291, С в ^ ф о 
Тел./факс 2-17-33 їх §41 

/ І І І . Житницький 

Замовник: 
Виконавчий комітет Жмериі/с^ої міської ради 
Р/р 
У ґ Ж л г я / М Л А / 
МФО У Ш Л / Ґ 
Код ЄДРПОУ: Ж М Ж П 
Св. пл. ПДВ № 
ІПН: 
Телефон Ґ/РЇ'ЗїА /Г-

А.П. Кушнір 



Додаток № 1 
до договору про надання послуг з постачання пари та гарячої води 

(ДК 016-2010 - 35.30.і) (централізоване опалення, код СРУ за ДК 021-2015-
09323000-9), теплопостачання 

№ Л від О А 2017 року 

АКТ 
межі балансової та експлуатаційної відповідальності 

Схема розмежування 

- теплотраса, яка обслуговується Виконавчим комітетом Жмеринської міської 

ради; 

~ - теплотраса, яка обслуговується МКП «Енергоресурси 

• • • - межа розподілу; 

(X) - засувка; 

ТК - теплова камера. 

Межа балансової та експлуатаційної відповідальності: 

По зріз фундаменту теплового пункту відповідає МКП «Енергоресурси після 
фундаменту теплового пункту відповідає Виконавчий комітет Жмеринської міської ради 



Додаток № 2 
до договору про надання послуг 

з постачання пари та гарячої води (ДК 016-2010 - 35.30.1) 
(централізоване опалення, код СРУ за ДК 021-2015-09323000-9), теплопостачання 

№ Л від 0 Л С / Ж . ^ 2017 року 

Процентне розмежування 
займаної опалювальної площі в цілісному комплексі, за адресою вул. Училищна, 9, м. Жмеринка 

(згідно технічної документації), між Споживачами теплової енергії МКП «Енергоресурси що 
знаходиться на обліку від теплового лічильника № 03716 (нарахування здійснюється по Гкал.) 

№ 
Споживачі послуг 

Опалювальна 
площа 
(м. кв.) 

Оплата 
по лічильнику 

(%) 

1 ТОВ ВНЗ «Університет сучасних знань» 154,91 
(за лічильником 

загальним 
№03716) 

757,9 
(за лічильником 
Університету) 

3,32 

2 КЗ «Жмеринський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» 

907,9 19,47 

3 Жмеринський обласний соціальний гуртожиток 438, 83 9,41 
4 Виконавчий комітет Жмеринської міської ради 

(архівний відділ) 
221,88 4, 76 

6 Виконавчий комітет Жмеринської міської ради 
(прозорий офіс) 

417,11 8,95 

7 ТОВ Червоного хреста України 24,5 0, 53 
8 Управління освіти Жмеринської міської ради (ДЮСШ) 1760, 54 37, 78 
9 1 Управління освіти Жмеринської міської ради (ЦПР) 288,26 6,18 
10 Управління освіти Жмеринської міської ради 

(методичний кабінет) 
67,7 1,45 

11 Управління освіти Жмеринської міської ради 
(обслуговуюча група) 

379,76 8,15 

Учасник: Міське комунальне підприємство "Ене 

Директор 

м.п. 

Замовник: Виконавчий комітет Жмеринської місшої ради 

Житницький 

о А.П. Кушнір 


