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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про внесення змін до договору 

 

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. оприлюднено на 

веб-порталі Уповноваженого органу від 06.03.2015 р., номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі № 077180 у №207 (06.03.2015) 

 

2. Договір про закупівлю.  

2.1. Номер договору. № 3040003 

2.2. Дата укладення договору. 19 березня 2015 р. 

 

3. Замовник. 

3.1. Найменування. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 

3.2. Код за ЄДРПОУ. 05417503 

3.3. Місцезнаходження. 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 

 

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в особі СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» 
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305 

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5, 

тел./факс: (044) 2394233 

 

5. Зміни до договору про закупівлю. 

5.1. Дата внесення змін до договору. 02.04.2015 р. 

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.  

1. Пункт 1.3 Договору викласти в такій редакції: 

Внести зміни до п. 1.3 Договору та викласти його в наступній редакції:  

«Кількість Гкал цього договору становить 762,49». 

 

2. Пункт 10.1 договору викласти в такій редакції: 

Внести зміни до п. 10.1 Договору та викласти його в наступній редакції: 

«Цей договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015». 

 

3. Пункт 1 Додатку № 1 до Договору викласти в такій редакції: 

«1. "Учасник" відпускає "Замовнику" теплову енергію в гарячій воді в межах 

Q рік = 762,49 Гкал/рік з :  

1.1. Приєднаним тепловим навантаженням ∑Q = 1.912 Гкал/годину; 

в тому числі: 

а)на опалення Q = 1.912 Гкал/годину» 

 

4. Пункт 1.4 Додатку № 1 викласти в такій редакції: 

1.4. Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталам (для "Замовників" без 

приладів обліку- розрахунково: для "Замовників" з приладами обліку - згідно заявленої 

величини) : 

 

І квартал в.т.ч січень лютий березень 

536.20  232.86 196.34 107.00 

ІІ квартал в.т.ч квітень травень червень 

0.00  0.00 0.0 0.0 



IIІ квартал в.т.ч липень серпень вересень 

0.0  0.0 0.0 0.0 

IV квартал  жовтень листопад грудень 

226.29  0.00 0.00 226.29 

 

 

Угода набирає чинності з дати підписання. 

 

5. Пункт 1 Додатку № 3 викласти в наступній редакції: 

«1. Розрахунки з "Замовником"' за відпущену теплову енергію "Учасником" 

проводяться згідно з Тарифами, затвердженими розпорядчим документом органу 

виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері теплопостачання - 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг». Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 та постанова 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869). Згідно з цим. Постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 

від 23.04.2014 № 465. Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.1 1.2014 № 622 та 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 27.02.2015 № 284 затверджено тариф на теплову 

енергію ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" без урахування ПДВ: 

 

Період 01.01.2015-28.02.2015 3 01.03.2015 

Для потреб грн./Гкал % грн./Гкал % 
     

опалення 1105,38 100 1576,91 100 

гарячого водопостачання     

вентиляції     

 

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору. на підставі пункту 1 частини 

5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.09.2014 

№1197-VІІ: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 

видатків замовника та на підставі пункту 7 частини 5 статті 40 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» від 10.09.2014 №1197-VІІ: зміни регульованих цін 

(тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю 
 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

заступник директора        В.П. Клименко  


