МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Дніпровською міською радою та
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК»
м. Дніпро

«___» ___________ 2018 р.

Дніпровська міська рада (далі – Міська рада), в особі Дніпровського
міського голови Філатова Бориса Альбертовича, який діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДТЕК» (далі – Суб’єкт господарювання), в особі
генерального директора Тімченка Максима Вікторовича, який діє на підставі
Статуту (далі разом – Сторони), керуючись законами України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом
України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України,
Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних
установок, затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
08.11.2017 № 796-р, Енергетичною стратегією України на період до 2035 року
«Безпека,
енергоефективність,
конкурентоспроможність»
та
іншими
нормативно-правовими актами України, уклали цей Меморандум.
Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін щодо поліпшення
екологічної ситуації у м. Дніпрі шляхом реалізації природоохоронних заходів;
безперебійного надання якісних комунальних послуг мешканцям м. Дніпра на
принципах прозорості, взаємовигоди, поваги та з урахуванням інтересів Сторін;
здійснення своєчасних взаєморозрахунків із дотриманням принципу
стабільності; сталого розвитку соціальної та культурної інфраструктури міста.
1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
1.1. Суб’єкт господарювання зобов’язується:
1.1.1. Забезпечувати стабільну та безперебійну роботу підприємств
Суб’єкта господарювання, розташованих у м. Дніпрі, своєчасну сплату
належних податків і зборів до державного та місцевих бюджетів.
1.1.2.
Забезпечувати
виконання
екологічних
заходів
щодо
ДТЕК Придніпровська ТЕС на 2018 – 2020 рр. згідно з додатком.
1.1.3. Систематично надавати Міській раді інформацію щодо стану
реалізації екологічних заходів і завдань згідно з додатком.
1.1.4. Брати участь у розробці з реалізації спільних проектів і заходів,
спрямованих на упровадження екологічних програм та ініціатив.
1.1.5. Забезпечувати якісне і стабільне теплопостачання споживачів
м. Дніпра у об’ємах згідно з виробничою програмою ДТЕК Придніпровська
ТЕС, що погоджена з Міською радою, а також виробничою програмою
Комунального підприємства «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради
(далі – КП «Коменергосервіс»).
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1.1.6. Розглянути доцільність реалізації проекту з будівництва сонячної
електростанції на території м. Дніпра для сприяння скороченню викидів в
атмосферу.
1.1.7. Ініціювати та реалізовувати заходи з розвитку соціальної та
культурної інфраструктури м. Дніпра.
1.2. Міська рада в межах повноважень зобов’язується:
1.2.1. Передбачити співфінансування екологічних заходів і завдань по
ДТЕК Придніпровська ТЕС на 2018 – 2020 рр. згідно з додатком, за рахунок
коштів міського бюджету м. Дніпра у розмірі 5 млн грн у 2018 році та не менше
30 % від сплаченого підприємством екологічного податку до місцевого
бюджету у наступні роки, а також шляхом залучення інших джерел
фінансування, передбачених чинним законодавством.
1.2.2. Забезпечити протягом 2018 – 2019 рр. стовідсоткову сплату
поточних нарахувань за поставлену теплову енергію від ДТЕК Придніпровська
ТЕС до КП «Коменергосервіс» під час опалювального та міжопалювального
періодів.
1.2.3.
Забезпечити
до
01.12.2018
погашення
заборгованості
КП «Коменергосервіс» перед ДТЕК Придніпровська ТЕС, що виникла під час
опалювального періоду 2017 – 2018 років у повному обсязі.
1.2.4. Сприяти встановленню економічно обґрунтованих тарифів
КП «Коменергосервіс» і ДТЕК Придніпровська ТЕС на теплову енергію,
послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджувати виробничі
та інвестиційні програми, а також забезпечити відповідні погодження та
підтримку в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг при затвердженні тарифу на виробництво
теплової енергії на ТЕС.
1.2.5. Ініціювати обговорення проектів рішень міської ради з місцевих
податків і зборів у частині плати за землю та податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, з категорією платників, до якої належить
Суб’єкт господарювання, не пізніше ніж за 175 днів до запланованої дати
розгляду зазначених проектів рішень міської ради на пленарному засіданні
міської ради.
1.2.6. У разі доцільності реалізації проекту з будівництва сонячної
електростанції на території м. Дніпра сприяти Суб’єкту господарювання в
оформлені земельних ділянок та інших необхідних погоджень для реалізації
цього проекту в рамках чинного законодавства.
1.2.7. Всебічно сприяти Суб’єкту господарювання в реалізації його
статутної діяльності в межах та у способи, передбачені законодавством
України.
2. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
2.1. Джерелами фінансування, необхідними для виконання Суб’єктом
господарювання заходів, передбачених пунктами 1.1.1 – 1.1.7, є власні кошти
Суб’єкта господарювання та інші джерела фінансування, передбачені чинним
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законодавством, зокрема, залучені на умовах співфінансування за рахунок
місцевих бюджетів.
2.2. Джерелами фінансування заходів, передбачених пунктами 1.2.1 –
1.2.3, є кошти міського бюджету м. Дніпра, власні кошти
КП «Коменергосервіс» та інші джерела фінансування, передбачені чинним
законодавством.
3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ МЕМОРАНДУМУ
3.1. Меморандум набуває чинності з моменту його підписання Сторонами
та діє до повного виконання зобов’язань, що передбачені цим Меморандумом.
3.2. Зміни до Меморандуму протягом терміну його дії вносяться тільки за
взаємною згодою Сторін після проведення переговорів та оформлюються у
вигляді додаткових угод.
4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Цей Меморандум укладено у двох примірниках українською мовою,
що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі
Сторін.
4.2. Жодна зі Сторін не має права передавати третій стороні права і
зобов’язання за цим Меморандумом без письмової згоди на це іншої Сторони.
4.3. Усі інші документи, які регулюють взаємовідносини Сторін, що
пов’язані із розрахунками за теплову енергію, повинні відповідати цьому
Меморандуму.
5. ДОДАТКИ
До цього Меморандуму додається Перелік екологічних заходів та завдань
ДТЕК Придніпровська ТЕС (додаток).
6. ПІДПИСИ СТОРІН
Дніпровський міський голова
___________________ Б. А. Філатов

Генеральний директор ТОВ «ДТЕК»
__________________ М. В. Тімченко
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