
Осн. особовий рахунок 17100-1711
ДОДАТКОВА УГОДА 

до договору про закупівлю теплової енергії в гарячій воді 
№ 4642/18 від 2 січня 2018 р

м. Харків 22 грудня 2018 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», надалі Теплопостачальна 
організація, в особі начальника філії "Харківтеплозбут" Пярна Андрія Миколайовича, що діє на підставі довіреності № 
38-920/21 від 23.03.2015 р., з одного боку, та

________________ АДМІНІСТРАЦІЯ СЛОБІДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

в особі ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЛЬЕНКО В’ЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА, що діє на підставі ПОЛОЖЕННЯ,
надалі Споживач, з другого боку, далі - Сторони, приймаючи до уваги кошторисні призначення на 2018 р., пункти 3.2. і 11.1. 
Договору, п. 1 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цю додаткову угоду про наступне: •
1. Внести зміни в договір про закупівлю теплової енергії в гарячій воді № 4642/18 від 02.01.2018 р.:

1.1. Викласти п. 3.1. в наступній редакції:
Ціна цього Договору становить 451596.72 грн., ПДВ 90319.34 грн., усього 541916.06 грн.
1.2. Викласти пункти додатку 1 від 02.01.2018 р. цього Договору в наступній редакції:

> Пункт 1. Теплопостачальна організація постачає Споживачу протягом року теплову енергію в межах Орік = 
325.97569 Гкал/рік.

> Пункт 1.3. Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталах (для Споживачів без приладів обліку — 
розрахунковим методом; для Споживачів з приладами обліку — згідно з заявленою величиною):

І квартал у т.ч. Січень 70.78814 Лютий 59.60988 Березень 66.49704

II квартал у т.ч. Квітень 25.36962 Травень 0.00000 Червень 0.00000

III квартал у т.ч. Липень 0.00000 Серпень 0.00000 Вересень 0.00000

IV квартал у т.ч. Жовтень 0.00000 Листопад 37.88941 Г рудень 65.82160

> Пункт 2. Вартість теплової енергії, що постачається Споживачу протягом року, становить 451596.72 грн., ПДВ 
90319.34 грн., усього 541916.06 грн.

2. Споживач сплачує фактичний обсяг спожитої теплової енергії за розрахунковий період.
3. Споживач має право здійснювати попередню оплату.
4. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, та є невід’ємною частиною 

договору про закупівлю теплової енергії в гарячій воді № 4642/18 від 02.01.2018 р.

Теплопостачальна організація 
КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

61037, м. Харків, вул. Мефодіївська, 11 

Розрахунковий рахунок:

26032302062313,
Філія - Харківське обласне управління 
АТ "Ощадбанк",

МФО 351823,

Код ЄДРПОУ 31557119,

Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити:

Споживач
АДМІНІСТРАЦІЯ СЛОБІДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування)

61001, м.Харків, вул.Плеханівська,42
(адреса)

35418091077802
(розрахунковий рахунок)

ГУДКСУ у Харківській області
(установа банку)




