ДОГОВІР № 25
про постачання теплової енергії в гарячій воді
м. Токмак

« №> »

2018 р.

_________ Токмацький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді________
( найменування споживача)

надалі—Споживач, в особі директора Мовчан Ганни Юріївни____________ ____________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі_____Положення___________________________________________________
(назва положення, статуту, доручення тощо)

та Комунальне підприємство «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради
(найменування енергопостачальної організації)

надалі - Енергопостачальна організація, в особі директора Мамчака Андрія Петровича,
що діє на підставі Статуту, далі - сторони, уклали цей договір про постачання теплової енергії
в гарячій воді ( далі - договір).
1. Предмет договору
За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе зобов'язання постачати
Споживачеві теплову енергію в гарячій воді в потрібних йому обсягах за кодом ДК 021-2015;
09320000-8 - Пара,гаряча вода та пов’язана продукція, а Споживач зобов'язується оплачувати
одержану енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором.
2. Умови і порядок постачання теплової енергії
2.1. Теплова енергія постачається Споживачу в обсягах згідно з додатком 1 до цього договору
у вигляді гарячої води на* опалення в період опалювального сезону.
2.2. Усі нові або реконструйовані системи тепло споживання Споживача, до введення їх в
роботу, повинні бути прийняті в експлуатацію Енергопостачальною організацією згідно з
вимогами Правил користування тепловою енергією та правил технічної експлуатації
теплоспоживальних установок і теплових мереж з оформленням відповідного акта-допуску.
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3. Права та обов'язки Споживача
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3.1. Споживач має право на:
3.1.1. Вибір постачальника теплової енергії.
^
*»*»*
3.1.2. Отримання інформації щодо якості теплової енергії^ тарифів,-, умов
споживання.
3.1.3. Поновлення теплопостачання своїх об'єктів після усунення порушень, якщо подачу
теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання цього договору.
3.1.4. Підключення субабонентів до своїх мереж після письмового отримання дозволу від
Енергопостачальної організації.
3.1.5. Отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами
цього договору.
3.1.6. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх
вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм)
споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості.
3.1.7. Відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної
його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг.
3.1.8. Зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх
кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання.
3.1.9. Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку,
встановленого законодавством.
3.1.10. Перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води,
температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому
Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов'язані з

перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі
обгрунтованості такого звернення.
3.1.11. Звільнення від плати за послуги у разі їх непадання та отримання компенсації за
перевищення строків проведення аварійно - відбудованих робіт.
3.2. Споживач теплової енергії зобов'язується:
3.2.1. Виконувати умови та порядок оплати спожитої енергії в обсягах і в терміни, які
передбачені договором.
3.2.2. Повідомити Енергопостачальну організацію про всі об'єкти тепло споживання,
підключені до теплових мереж Споживача (найменування, максимальні теплові навантаження,
обсяги тепло споживання, займана площа орендарів тощо).
3.2.3. Додержуватись умов та порядку припинення подачі теплової енергії, які передбачені
Правилами користування тепловою енергією, додатком 3 та іншими нормативними актами.
3.2.4. Письмово сповіщати Енергопостачальну організацію про зміну власного найменування,
організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про
зміну користувачів приміщень та теплових мереж Споживача (Субспоживачів) не пізніше 5
днів з моменту настання зазначених подій.
3.2.5. Виготовляти й заміняти сопла в елеваторних вузлах та дросельні шайби тільки за
узгодженням з Енергопостачальною організацією.
3.2.6. Не включати теплоспоживальне обладнання, експлуатація якого була заборонена або не
прийнята Енергопостачальною організацією.
3.2.7. Призначити особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію власних
теплоспоживальних установок і теплових мереж, обслуговувати своє теплове обладнання
підготовленим та атестованим персоналом або спеціалізованими організаціями на підставі
погодженого з Енергопостачальною організацією договору.
3.2.8.
Передбачити резервне джерело теплопостачання для об'єктів, які потребують
безперервного теплопостачання.
3.2.9. Безперебійно забезпечувати тепловою енергією власні системи теплопостачання, а також
системи теплопостачання Субспоживачів, приєднаних до теплового обладнання Споживача.
3.2.10. Щорічно в міжопалювальний період підготовлювати власне теплове господарство та
отримувати від Енергопостачальної організації акт про готовність до опалювального сезону.
3.2.11. Забезпечувати безперешкодний цілодобовий (у випадку аварійних ситуацій) доступ
представників
Енергопостачальної
організації
до
теплокамер,
теплопунктів,
теплоспоживальних установок та приладів обліку теплової енергії для виконання службових
обов'язків.
3.2.12. Забезпечити збереження власних приладів обліку теплової енергії, ремонтувати,
налагоджувати їх та отримувати акт про готовність своїх приладів обліку до опалювального
сезону від Енергопостачальної організації.

4.Права та обов'язки Енергопостачальної організації
4.1. Права енергопостачальної організації.
4.1.1. Пропонувати Споживачеві послуги, пов'язані з постачанням теплової енергії,
обслуговуванням теплового господарства.
4.1.2. У будь-який час перевіряти стан роботи приладів обліку, теплоспоживального обладнання
Споживача та знімати показання.
4.1.3. Вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними
Споживачем під час користування тепловою енергією.
4.1.4. Обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та порядку,
визначених Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами
України, а також додатком 3 до договору.
4.1.5. При наявності технічної можливості та за згодою Споживача приєднувати до його
теплових мереж нових споживачів (субспоживачів).

4.2. Обов'язки Енсргопостачальної організації
4.2.1. Забезпечувати постачання теплової енергії Споживачу в обсягах згідно з договором.
4.2.2. Гарантувати безпечне користування тепловою енергією за умови дотримання
Споживачем умов договору, Правил користування тепловою енергією, Правил експлуатації
теплоспоживального обладнання.
4.2.3. Повідомляти Споживача письмово або в засобах масової інформації про зміну тарифів.
4.2.4. Здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання
Споживача не рідше одного разу в 6 місяців.
4.2.5. Своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості,
безпечні для його життя, здоров'я та які не сприяють шкоди його майну, відповідно до вимог
законодавства.
4.2.6. Інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або
аварійно-диспетчерської служби (значаться в договорі і рахунках на сплату послуг).
4.2.7. Надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх
вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми)
споживання, режим надання послуг, їх споживчі власності, якісні показники надання послуг,
граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг.
4.2.8. Повідомляти споживача 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.
4.2.9. Відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом
доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);
4.2.10. Звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію
за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
4.2.11. Проводити перерахунок розміру плати за послуги у разі їх надання не в повному обсязі,
відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм)
споживання у порядку, визначеному Правилами, іншими нормативно-правовими актами та цим
договором;
4.2.11. Своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей,
пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
4.2.12. Сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню ) у розмірі____—___% у разі ненадання
послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках,
передбачених
законодавством і цим договором.

5.Облік теплової енергії
5.1. Облік споживання теплової енергії проводиться за приладами обліку або розрахунковим
способом (підкреслювати потрібне).
5.2. Усі системи теплоспоживання повинні бути забезпечені вузлами обліку відповідно до
затверджених технічних умов і проектів. Для обліку споживання теплової енергії
застосовуються прилади комерційного обліку, занесені до Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, або ті, що пройшли державну метрологічну атестацію.
5.3. Проектування та встановлення приладів обліку теплової енергії виконується організаціями,
які мають відповідні ліцензії. Установлення приладів обліку виконується згідно з узгодженим
Енергопостачальною організацією проектом на межі балансової належності тепломереж
Енергопостачальної організації та Споживача. У разі встановлення приладів обліку теплової
енергії не на межі балансової належності, до обсягів теплової енергії, визначеної за
фактичними показниками приладів обліку, додаються втрати на дільницях тепломережі, що
перебувають на балансі Споживача, від Межі балансової належності до місця встановлення
приладів обліку.
5.4. Споживач, що має прилади обліку, щомісячно подає до Енергопостачальної організації звіт
про фактичне споживання теплової енергії, в терміни, передбачені в додатку 1 до договору.
5.5. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності сторін вказана в додатку 2 до
договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.

5.6. При відсутності приладів обліку або виході його з ладу - кількість теплової енергії, що
відпущена Споживачу, визначається
Енергопостачальною
організацією, як виняток,
розрахунковим способом.
6. Порядок розрахунків
6.1 На момент укладання договору борг за теплову енергію перед Комунальним підприємством
«Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради складає____________________ грн..
6.2 Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться виключно в грошовій формі
відповідно до встановлених тарифів.
6.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
6.4. Споживач зобов'язаний сплатити пред'явлений йому рахунок не пізніше_______днів після
його отримання.
6.5. Розмір місячної плати за надані Споживачу послуги з постачання теплової енергії
визначається в рахунку, який є актом про надані Енергопостачальною організацією послуги.
6.6. Споживачам, що не мають приладів обліку, кількість фактично спожитої теплової енергії
визначається згідно з договірними навантаженнями з урахуванням
середньомісячної
фактичної температури теплоносія від теплових джерел Енергопостачальної організації та
кількості годин (діб) роботи тепло - споживального обладнання Споживача в розрахунковому
періоді.
7. Відповідальність сторін
За невиконання або неналежне виконання сторонами зобов'язань за договором винна
сторона відшкодовує іншій завдані збитки з неустойкою, яка не зараховується в рахунок
платежів за одержане тепло. Відшкодування збитків та сплата неустойки не звільняє від
виконання зобов'язань, крім випадку письмової відмови сторони.
7.1. Споживач несе відповідальність за:
7.1.1. Споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної організації або понад
встановлені договором максимальні погодинні навантаження - штраф у розмірі 5-кратної
вартості теплоенергії.
7.1.2. Зрив, пошкодження пломб, установлених Енергопостачальною організацією - штраф у
розмірі 25% вартості тепло енергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.
7.1.3. Несвоєчасне виконання розрахунків за теплову енергію - пеня в розмірі 0,5% належної
до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.
7.1.4. Недбале зберігання своїх приладів обліку, порушення їх нормальної роботи та
невиконання ремонту.
7.1.5. Недостовірність даних про розподіл займаної площі орендарями, іншої інформації,
необхідної для виконання умов договору, - штраф у розмірі 5% вартості тепло енергії, спожитої
в попередньому розрахунковому періоді.
7.1.6. За перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання (на територію
підприємства, установи тощо) працівників Енергопостачальної організації при виконанні ними
службових обов'язків - штраф у розмірі 5% вартості теплоенергії, спожитої в попередньому
розрахунковому періоді .
7.1.7. За споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної організації понад
встановлені договором максимальні теплові навантаження за кожним параметром теплоносія та
джерелом теплопостачання - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої
понад встановлені договором максимальні годинні навантаження.
7.1.8. За самовільне підключення систем тепло споживання чи підключення їх перед
приладами обліку - штраф в розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої такими
системами.
7.2.Енергопостачальна організація несе відповідальність за :
7.2.1. Неналежне надання послуг, що призвело до заподіяння збитків майну або приміщенню
споживача, шкоди його життю чи здоров'ю - шляхом відшкодування збитків (при наявності
вини Енергопостачальної організації.)
7.2.2. Зниження кількісних показників і якісних показників послуг, надання послуг
не в повному обсязі.

7.2.3. Порушення прав споживачів із законодавством .
7.2.4. Порушення зобов'язань, встановлених договором або законодавством.
8.Поридок вирішення спорів
8.1. Розбіжності та спори між сторонами, пов'язанні з виконанням, зміною та розірванням
цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном листа (телеграмами,
факсами), укладанням додаткових угод. Пропозиції
щодо зміни договірних величин
теплопостачання надаються сторонами не пізніше ніж за ЗО днів до початку кварталу.
8.2. У разі неможливості досягти згоди сторони мають право звернутись до суду для вирішення
спірного питання.
8.3. Всі питання, не врегульовані договором, вирішуються згідно з діючим законодавством
України.
9. Дія обставин непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Строк виконання
зобов'язань за цим договором у такому разі відкладається на період існування таких обставин.
9.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинні негайно, не пізніше п'яти календарних днів, письмово повідомити
іншу сторону про початок, можливий строк дії та про припинення дії таких обставин.
ІО.Термін дії договору
10.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання та діє до З і ’' ісЗ /
20У^Гр.
10.2
Відповідно до п.З ст. 631 Цивільного кодексу України умови Договору застосовуються до
відносин між Споживачем і Постачальником, які виникли до його укладання.
10.3. Договір припиняє свою дію у випадках:
• закінчення строку, на який він був укладений;
• взаємної згоди сторін на його припинення;
• прийняття рішення господарським судом;
• ліквідації сторін.
10.4. Припинення дії договору не звільняє Споживача від обов'язку повної сплати спожитої
теплової енергії.
10.5. Договір вважається пролонгованим на.кожний наступній рік, якщо за місяць до
закінчення строку його дії про його припинення не буде письмово заявлено однією із сторін
11. Інші умови
11.1. Плата за приєднане теплове навантаження сплачується рівномірно на протязі року. У разі
відмови Споживача від послуг Енергопостачальної організації протягом опалювального сезону,
він повинен сплачувати платню за заявлене теплове навантаження до кінця опалювального сезону.
11.2. Споживач надає свою згоду на будь-яке необхідне для виконання цього Договору
використання його персональних даних Виконавцем, в порядку, встановленому Законом України
«Про захист персональних даних». Споживач заявляє та гарантує, що не має претензій щодо
використання його персональних даних Енергопостачальною організацією шляхом включення
таких до баз даних, вказування у договорах, рахунках, актах, позовних заявах та будь-яких інших
документах, та дозволяє останньому використовувати такі персональні дані за необхідністю.
11.3. Для відновлення теплопостачання після припинення договору з ініціативи Споживача, він
повинен сплатити за приєднання згідно розрахунку Енергопостачальної організації.
11.4. Для постійного зв'язку з Енергопостачальною організацією та узгодження всіх питань,
пов'язаних з виконанням умов цього договору, Споживач призначає свого відповідального за
теплове господарство в особі
директора Мовчан Г.Ю.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Робочий телефон 2-36-72.

Цілодобовда черговий тел. Споживача
11.4. Енергопостачальна організація призначає відповідального представника
в особі
головного інженера Зеленого Олександра Сергійовича
Робочий телефон
11.5.

2-25-37

Цілодобовий черговий тел. 2-23-34

Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення:
Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:
Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства
України
Адреса: 01025 Київ, вул. Велика Житомирська , 9, тел. (044) 226-22-08
Територіальний орган Дсржспоживстандарту:
назва ДП Запорізький науково - виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10, тел. (0612) 33-05-64
Антимонопольний комітет та його органи на місцях:
назва Запорізьке обласне територіазьие управління антимонопольного комітету України
Адреса м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, тел. (061) 224-61-65
Управління житлово-комунального господарства місцевої державної адміністрації:
назва Управління житлово-комунального господарства
адреса вул. Центральна, 45, тел. (06178) 45-4-12
Виконавчий комітет міської ради:
назва Виконавчий комітет Токмацької міської ради
адреса вул. Центральна, 45, тел. (06178) 2-37-49

Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити :
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ:
Комунальне підприємство «Токмак
теплоенергія» Токмацької міської ради
м. Токмак, вул. Шевченка, 45А
Код ЄДРПОУ 37510516
п/р 26036303034737
АТ «Ощадбанк»
МФО 313957

. Найменування Токмацький міський центр
соц.служб для сім'ї, дітей та молоді
Адреса 71700 м.Токмак
вул. В.Вишиваного,272
Код ЄДРПОУ 20509504
Рахунок
Установа банку
МФО

Телефони
Кер івни
^.§7^-3 7
В ід д іл Ж у ^ їр ^ е , Ж
Майсі^р^у 1^7-39 Т о -туЛ
Д и сг$ ^ |)?ськ г^ # 3 % « Л

тел. 2-36-72

Щ

і /"

чЛ е- ,
Директор уГМЦ ССС ДМ

Диреідар КЦ'ЦТокмакДУї^р^іергія))
\ч

СПОЖИВАЧ

/^ > 4 ,

ґл м У
/
Ху
~7 Т~

Ь^г^^^^П гМ ам чак

(о

Г.ІО.Мовчан

Додаток 1
до договору
про постачання теплової енергії
в гарячій воді

ОБСЯГИ
постачання теплової енергії Споживачу
1 .Енергопостачальна організація постачає Споживачу в період з
« (И »_______ &/_______ 201В року по «

_____ 20 /У

року

теплову енергію в гарячій воді в межах Орік = 11,93 Гкал/рік з:
1.1 Максимальним тепловим навантаженням на опалення
ЕС?= 0,006332 Гкал/годину;
Б = 70,1 м2
1.2.Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталах:
7,00 І квартал у т.ч.
Січень
Лютий
0,27 11 квартал у т.ч.
Квітень
Травень
III квартал у т.ч.
Липень
Серпень
4,66 IV квартал у т.ч.
Жовтень
Листопад

Березень
Червень
Вересень
Грудень

2. Орієнтована вартість теплової енергії, що постачається Споживачу, за поточний рік,
відповідно до тарифів, діючих на момент укладання договору, становить 19 993,58 гривень,
ПДВ 3 998,72 гривень, усього 23 992,30 гривні.
3. Дата зняття Споживачем показань приладів обліку - 2 рази в тиждень;
подань звіту Енергопостачальній організації - не пізніше останнього дня місяця.
4. Тариф на момент укладання договору становить:
1) абонплата за 100 ккал/год_____-_____гри. у'місяць;
2) плата за 1 Гкал спожитої теплової енергії 2011,09 грн. у т.ч. ПДВ.
5. Температурний графік мережної води 95°- 70°С.

і
Я

і
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Додаток З
до договору
про постачання теплової енергії
в гарячій воді

Умови припинення подачі теплової енергії
1.Енергопостачальна організація припиняє постачання теплової енергії Споживачу в разі:
1.1. Письмового звернення Споживача про припинення теплопостачання.
1.2. Проведення Енергопостачальною організацією планових випробувань, поточних і
капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел тепла в міжопалювальний
період.
1.3. Відсутності протягом 10 днів оплати теплової енергії у встановлені договором
терміни.
1.4. Забруднення зворотної мережної води Споживачем та допущення її подачі в мережі
Епергопостачальної організації.
1.5. Неготовності Споживача до опалювального сезону (відсутність акта готовності до
опалювального сезону).
1.6. Підключення нового Споживача, якщо Споживач не має резервного джерела
теплопостачання на строк, визначений графіком будівельної організації, узгоджений з органами
місцевої влади.
1.7. Підключення Споживачем теплоспоживального обладнання, експлуатація якого була
заборонена.
1.8. Підключення Споживачем теплового обладнання без дозволу Епергопостачальної
організації.
1.9. Інших дій Споживача, передбачених Правилами користування тепловою енергією, які є
підставою для припинення подачі теплової енергії.
2. Енергопостачальна організація письмово повідомляє Споживача про причину та дату
припинення подачі теплової енергії.
3. Споживач при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії зобов'язаний виконати
заходи, спрямовані на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, спустошенню систем
тепло споживання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Енергопостачальна організація не
несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з „відключенням” Споживача.
4. Припинення постачання теплової енергії Споживачу виконується до моменту усунення
причини, яка стала підставою для таких дій Епергопостачальної організації, та сплати витрат на
підключення систем теплопостачання. Час відновлення теплопостачання Споживача визначається
Енергопостачальною організацією, з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт, але не
більше п'яти днів з моменту усунення порушення.

ДОДАТКОВА УГОДА /У & И
до Договору про постачання теплової енергії в гарячій
№ 2 5 від
(9 /_____ 2018 року
м. Токмак

“іг _ ”

Комунальне підприємство “Токмак теплоенергія” Токмацької міської ради, в особі директора
Мамчака Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, надалі - Енергопостачальна організація, з однієї
сторони, та
Токмацький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в особі директора
Мовчан Ганни Юріївни, що діє на підставі Положення, надалі - Споживач, з іншої сторони, разом - сторони,
уклали цю додаткову угоду про наступне:
1.Внести зміни до п. 1 Додатку №1 до Договору про постачання теплової енергії в гарячій
воді і викласти в наступній редакції:
1.Енергопостачальна організація постачає Споживачу в період з
« _ # /_ » _ _ _ £ /_________ 2018 року по « М »______ ________ 20В?__ року
теплову енергію в гарячій воді в межах 0 рік = 8,141 Гкал/рік з:
1.1. Максимальним тепловим навантаженням на опалення
ЕР = 0,006332 Гкал/годину;
8=
70,1 м2
1.2. Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталах:
6,09
І квартал у т.ч.
Січень
Лютий
0,27
II квартал у т.ч.
Квітень
Травень
III квартал у т.ч.
Липень
Серпень
1,781
IV квартал у т.ч.
Жовтень
Листопад

Березень
Червень
Вересень
Грудень

2. Внести зміни до п. 2 Додатку №1 до Договору про постачання теплової енергії в гарячій воді і
викласти в наступній редакції:
«2. Орієнтована вартість теплової енергії, що постачається Споживачу, за поточний рік відповідно до
тарифів, діючих на момент укладання договору, становить 13 643,00 гривень, ПДВ 2 728,67 гривень,
усього 16 372,00 гривень.»
3. Інші пункти Договору залишаються без змін.
4.
Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення печатками.
5. Дана додаткова угода складена у двох примірниках,"по одному для кожної із Сторін, які мають
однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.
Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити :
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ:
Комунальне підприємство «Токмак
теплоенергія» Токмацької міської ради
м. Токмак, вул. Шевченка, 45А
Код ЄДРПОУ 37510516
п/р 26036303034737
АТ «Ощадбанк»
МФО

СПОЖИВАЧ
Найменування Токмацький міський центр
соц.служб для сім'ї, дітей та молоді
Адреса 71700 м.Токмак
вул. В.Вишиваного,272

до Договору про постачання теплової енергії в гарячій воді
№ 2 5 від 26.01.2018 року
м. Токмак

« //

»

2018 року

Комунальне підприємство «Токмак теплоеисргія» Токмаиької міської ради, в
особі директора М амчака Андрія Петровича, який діє па підставі Статуту, іменований в
подальшому Енергопостачальна організація, з однієї сторони, та
Токмацький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в особі
директора Мовчан Ганни Юріївни, яка діє на підставі Положення, у подальшому
іменований Споживач, з іншої сторони, разом - Сторони, дійшли згоди укласти цю
додаткову угоду про наступне:
1.
Внести зміни до Договору про постачання теплової енергії в гарячій воді
доповнивши розділ «6. Порядок розрахунків» пунктом 6.7. наступного змісту:
«6.7.Споживач має право здійснити попередню оплату послуг після пред'явлення
Енергопостачальною організацією рахунку. При здійсненні попередньої оплати Сторони
дотримуються вимог бюджетного законодавства та постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти».
2. Інші пункти Договору залишаються без змін.
3. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та
скріплення печатками.
4. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які
мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.

Енергопостачальна організація:
Комунальне підприємство
«Токмак теплоенергія»

Ю

Споживач:
Токмацький міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей молоді

ДОДАТКОВА УГОДА В / Ч у
'ДО Договору про постачання теплової енергії в гарячій воді
№ 25 від 26.01. 2018 року
м. Токмак

“

&

2018
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р.

Комунальне підприємство “Токмак теплоенергія” Токмацької міської ради, в особі директора
Мамчака Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, надалі - Енергопостачадьна організація, ч однієї
сторони,та
Токмацький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в особі директора
Мовчан Ганни Юріївни, що діє на підставі Положення, надалі - Споживач, з іншої сторони, разом - сторони,
уклали цю додаткову угоду про наступне:
1.Внести зміни до п. 1 Додатку №1 до Договору про постачання теплової енергії в гарячій
воді і викласти в насту пній редакції:
1.Енергопостачадьна організація постачає Споживачу в період з
ПГ.. м а ц ,. К..

01.01.2018 року по 31.12.2018 року
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теплову енергію в гарячій воді в межах С рік = 11,92239 Гкал/рік V

<,Масті
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1.1.Максимальним тепловим навантаженням на опалення
Е<3 = 0,006332 Гкал/годину;
8=
70,1 м2
1,2.Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталах:
7,096
І квартал у т.ч.
Січень
II квартал у т.ч.
Квітень
III квартал у т.ч.
Липень
4,82639
IV квартал у т.ч.
Жовтень
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Лютий
Травень
Серпень
Листопад

Березень
Червень
Вересень
Грудень

2. Внести зміни до п. 2 Додатку №1 до Договору про постачання теплової енергії в гарячій воді і
викласти в наступній редакції:
«2. Орієнтована вартість теплової енергії, що постачається Споживачу, за поточний рік відповідно до
тарифів, діючих на момент укладання договору, становить 19 980.83 гривень, ПДВ 3 996.17 гривень,
усього 23 977,00 гривень.»
3. Інші пункти Договору залишаються без змін.
4.
Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення печатками.
5. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, цр одному для кожної із Сторін, які мають
однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.
Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити :
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ:
Комунальне підприємство «Токмак
теплоенергія» Токмацької міської ради
м. Токмак, вул. Шевченка, 45А
Код ЄДРПОУ 37510516
п/р 26036303034737
АТ «Ощадбанк»
МФО 313957

СПОЖИВАМ
Найменування Токмацький міський центр
соц.служб для сім'ї, дітей та молоді
Адреса 71700 м. Токмак
вул. В.Вишиваного,272
Код ЄДРПОУ 20509504
Рахунок
юва банку

Тел.2-02-

Г.Ю.Мовчан
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