
УКРАЇНА  
ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 3 2 5

24 грудня------- 2̂021 р, 15 сесія 8 скликання

П ро погодження договору на відступлення права вимоги

Відповідно до пункту 5 статті 16, частини 2 статті 43, частин 4 статті 60, 
абзацу 2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 512 Цивільного 
Кодексу України, Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання І водовідведення», Порядку та 
умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення, 
затверджених постановою Кабінету М іністрів України від 15 грудня 2021 року 
№  1340, враховуючи звернення КП «Вінницяоблтеплоенерго», погодження КП 
«Вінницяоблводоканал» і висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, з 
питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада ВИРІШ ИЛА;

1. Погодити договір на відступлення права вимоги, згідно з яким КП 
«Вінницяоблводоканал» відступає на користь КП «Вінницяоблтеплоенерго» 
право вимоги на відш кодування заборгованості з різниці в тарифах в обсязі 
40 000 000 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Терешук Р.В.), з питань економіки, фінансів та 
бюджету (Якубович Г.А.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Договір
про вщступдення права вимоги №

м. Вінниця « еіЛ-у> 2021 року

Комунальне підприємство “Вінницяоблтеплоенерго” в особі генерального 
диреісгора Ковальова Андрія Євгенійовича, який діє на підставі Статуту (надалі 
іменується «Новий кредитор»), з однієї сторони та

Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» в особі в.о. начальника 
Чернятинського Олександра Дмитрови^ і̂а, що діє на підставі Статуту (надалі 
іменується «Первісний кредитор»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються 
«Сторони», а кожен окремо - «Сторона»), на підставі Цивільного кодексу України та 
Господарського кодексу України, відповідно до Порядку та умов надання у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах, що підлягає урегулюваншо згідно із Законом України “Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. Ка 1340, 
уклали цей Договір про відступлсння 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 послуги з централізованого 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 
установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 
та/або іншим підприємствам централізованого водопостачання і водовідведення, що 
надають послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення населеншо, а також оргшізаціям 
та установам, що фінансуються з державного таУабо місцевих бюджетів, яка виникла у 
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з централізованого постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 
послуг з цеїпралізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
тарифам, що затверджувалися таУабо погоджувалися органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, та залишилася непогашеною станом на 1 червня 
2021.року на загальну суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів і-ривень).

1.2 За цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного 
кредитора отримувати відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населеншо, 
установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів] 
та/або іншим підприємствам централізованого водопостачання і водовідведення, що 
надають послуги з центраїтізоваиогр'-їтостачання^холодної води та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкобдаСтвайф^ послуги з централізованого 
водопостачання Централізованоі^о-'в^ї|(овіі|^в0дет̂  ̂ а також організаціям 
та установам, що фінансуються з,дер>кйн'0Р0^й!а^^ бюджетів, яка виникла у
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зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з' централізованого постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням внутріщнь.обудинкових систем), 
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, визначеному в п. 1.1. цього Договору.

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

загальну суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень).

З, Виконання договору
3.1 Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність 

переданої йому вимоги.
3.2 З моменту набрання чинності цим Договором, у Первісного кредитора 

виникає право вимоги до Нового кредитора щодо повернення боргу у сумі 40 000
000,00 грн. (сорок мільйонів гривень).

3.3 Повернення боргу здійснюється Новим кредитором на користь 
Первісного кредитора щомісячно у розмірі 333 333,33 грн. (триста тридцять:три тисячі 
триста тридцять три грн. тридцять три коп.) і вноситься не пізніше 1 числа кожного 
місяця протягом 10 (десяти) років з дня підписання Сторонами акту звірки 
заборгованості.

3.4 Право вимоги, зазначене у пункті 1.1 цього Договору, переходить до 
Нового кредитора в момент набрання чинності цього Договору та дійсне до 31 грудня 
2021 року.

4. Права та обов’язки
4.1 Первісний кредитор за актом приймання-передачі зобов’язаний передати 

Новому кредитору документи, що підтверджують право вимоги та інформацію, яка 
важлива для їх здійснення, протягом трьох календарних днів з моменту підписання 
цього Договору.

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. .
5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за 

порушеиня 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 відповідїшй спір немолаїиво вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого 
спору до чинного законодавства України.

5.4 У разі прострочення виконання грошових зобов’язань передбачених 
пунктом 3.3 цього Договору Новий кредитор сплачує Первіснокїу кредитору пешо у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ "ві^‘‘|суми боргу за кожний день прострочення 
платежу, враховуючи поточний день^ргшати;^;. ' ^ ч,

5.5 Новий кредитор залишає'за С)5б6ю̂  ̂ звернутись до Первісного

м



кредитора щодо відтермінування зобов’язань передбачених пунктом 3.3 цього 
Договору, а Первісний кредитор має право розглянути це звернення та відтермінувати 
строки оплати.

6. Строк дії договору та прикінцеві положення
6.1 Цей Договір вважається укладеним з моменту набрання чинності 

договору про організацію взаєморозрахунків, відповідно до Порядку та умов, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1340, та 
діє до повного виконання умов цього Договору, а щодо права вимоги Новим 
кредитором відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, та/або іншим підприємствам централізованого водопостачання і 
водовідведення, що надають послуги з централізованого постачання холодної води та 
водовідведеіпія (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а 
також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - до 31 грудня 2021 
року.

6.2 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 двох автентичних примірниках: 
перший примірник - для Первісного кредитора, другий примірник " для Нового 
іфедитор.

7. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Первісний кредитор: Комунальне Новий кредитор: Комунальне
підприємство «Вінницяоблводоканал» підприємство «Вінницяоблтеплоенерго»

Юридична адреса: 21022. Вінницька обл., місто 
Вінниця, вул. ІШЇВСЬКА, буд. 173, 
КодЄДРПОУ: 03339012. 
р/р.: UA27302689000002600527962401 і 
в ВФ КБ «ПриватБанк»
МФО 302689,
ІПН 033390102285
Свідоцтво ллатника ІЇДВ № 100242482 
т. (0432) 61-89-34

ка

Чернятинський О.Д.

Юридична адреса: 21037, Вінницька область, м. 
ВІННИЦЯ, вул. Вишнева, буд. 24.
Код ЄДРШУ: 33649363.
р/р и л  063805260000002600700324474
в АТ “КБ Глобус”
МФО 380526 
ШН №336493602289 
Свідоцтво пяазадика ПДВ №100254499 
тел.: (0432) т-%-30

^ректор

овальов А.Є.



м. Вінниця

Акт приймання-передачі документів

22 грудня 2021 року

На виконання п. 4.1. договору «Про відступлення гірава вимоги» від 22 грудня 
2021 року КП «Вінницяоблводоканад» в особі в.о. начальника Чернятинського
Олександра Дмитровича, який діє на підставі Статуту__передає,__а ІЩ
«Вінницяобдтеплоенерго» в особі генерального директора Ковальова Андрія 
Євгенійовича. який діє на підстав Статуту, приймає документи, що підтверджують 
право вимоги на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, установам і організаціям, що фінансуються з дерхсавного та/або місцевих 
бюджетів, та/або іншим підприємствам централізованого водопостачання і 
водовідведення, що надають послуги з централізованого постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а 
також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), послуг з центрапізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, та 
залишилася непогаїпеною станом на 1 червня 2021 року:

1. Копію протоколу засідання комісії з питань узгодження заборгованості з 
різниці в тарифах, що діють на підставі Типового положення про територіальну 
комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року Хз 932, у 4 
екземплярах (28 сторінок).

2. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах згідно з додатісом З до 
Ме-годики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 977, у 4 
екземплярах (4 сторінки).

3. Довідка участі в державному фінансовому аудиті від 25.11.2021 року №03-33/2 
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області у 4 
екземплярах (4 сторінки).

Підпис представника
тблводоканал»

др ЧЕРНЯТИНСЬКЙИ V

Підпис представника
[цяоблтеплоенерго»

екгор 

КОВАЛЬОВ
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