
Додаток 

до рішення міської ради 

від _________ № ______     
 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО 

 

м. Житомир                                                                                «____» ___________ 2017 року 

 

 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА, в особі міського голови Сухомлина Сергія 

Івановича, який діє на підставі Закону України №280/97-ВР від 21 травня 1997 року «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з одного боку (далі – «Сторона 1»), 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Рогожина Дмитра 

Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (далі – «Сторона 2») 

ТА 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Е ЕНЕРГІЯ», в особі директора 

Віргініюса Стріогі, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (далі – «Сторона 3») 

Разом названі в подальшому – «Сторони», кожен окремо – «Сторона», уклали цей 

Меморандум про партнерство (далі – «Меморандум») про наступне: 

  

ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТИНА: 

З метою комплексної модернізації системи централізованого теплозабезпечення 

міста Житомира, зменшення залежності міста від традиційних енергетичних ресурсів та 

скорочення викидів СО2 сторони домовилися співпрацювати щодо реалізації проекту з 

будівництва і підключення до електричних та теплових мережам міста Житомира ТЕЦ, 

що працює на біомасі, з плановою електричною потужністю 4 МВт і тепловою 17 Гкал, за 

адресою: вул. Жуйка, 12, м. Житомир (надалі – «Проект»). 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  Для досягнення мети, що описана в декларативній частині Меморандуму Сторони 

домовилися співпрацювати на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах 

і спрямовують зусилля на реалізацію Проекту. 

   

ІІ. ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН МЕМОРАНДУМУ 
  На підставі попередніх переговорів та з метою формування узгоджених дій, спрямованих 

на досягнення цілей цього Меморандуму: 

  2.1. Сторони гарантують оперативне та достовірне надання іншим Сторонам 

наявної інформації, що є необхідною для підготовки техніко-економічного обгрунтування 

Проекту та безпосередньо його реалізації; 

  2.2. Сторона 1 та Сторона 2 гарантують доступ Стороні 3 до майданчика за 

адресою: вул. Жуйка, 12, що є потенційними майданчиками для реалізації Проекту; 

  2.3. Сторона 3 засвідчує готовність вкласти власні та залучені кошти для реалізації 

Проекту. 

  2.4. Кожна зі Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу або 

уповноважений орган, з метою участі у формуванні робочої групи відповідальної за 

співробітництво між Сторонами. 

 

ІІІ. ПЕРЕГЛЯД 

Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму укладаються у письмовій 

формі, підписуються Сторонами у двох примірниках та стають невід’ємною частиною 

цього Меморандуму. 



 

ІV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
Будь-які розходження або спори між Сторонами стосовно тлумачення та/або 

реалізації та/або застосування будь-яких положень цього Меморандуму повинні 

вирішуватися шляхом взаємних консультацій або перемовин між Сторонами. 

 

V. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ, ТЕРМІН ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ 

5.1. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання. 

5.2. Дія даного Меморандуму не обмежена конкретним терміном дії і може бути 

припинена за письмової згоди Сторін. 

5.3. Даний Меморандум не є попередньою угодою згідно зі статтею 635 Цивільного 

кодексу України і статтею 182 Господарського кодексу України, і не спричиняє 

юридичних наслідків для Сторін. 

5.4. Даний Меморандум складений українською мовою в двох оригінальних 

примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

 

VI. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Сторона 1 

Житомирська міська рада 

10014, м. Житомир, Україна 

майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 

+38 0412 481194 

 

 

Міський голова 

Сергій Іванович Сухомлин  

Сторона 2 

Комунальне підприємство 

«Житомиртеплокомуненерго» 

Житомирської міської ради 

03151, м. Житомир, Україна 

вул. Київська, 48 

 

Директор  

Рогожин Дмитро Володимирович 

  

_________________ _________________ 

  

Сторона 3 

ЗАТ «Е енергія» 

01116, м. Вільнюс, Литва 

вул. Джогайлоса, 4 

 

Директор  

Виргиніюс Стріога 

 

_________________ 

 

 

 

Заступник директора департаменту  

економічного розвитку міської ради    Б.Б. Пахолюк 

 

Секретар міської ради       Н.М. Чиж 
 


