-ЗАТВЕРДЖЕНО
постаяовою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 21 серпня 2019 р. Л9 8З0
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 8 вересня 2021 р, .r,{Ъ 1022)

ТИПОВИЙ НДИВIДУАЛЬНИЙ ДОГОВIР

про надання послуги з пос lачання теплоsоТ eHepl

Nl,Кап'яIiськс

iT

Ш )ковтня 2021

р.

КП КМР (КАМ'ЯНСЬКА ТЕПJОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНИЯD

(найменуъання юридичноi особи або прiзвице, iм'я та по батьковi (за HаяBHocTi)
_ пiдприемця) в
особи
диDектоDа Лисака АрIецLLЦдадайовича
фiзи,rноi
(прiзвище, iм'я та по батьковi (за HMBHocTi) представника виконавця)
(далi _ виконавець),
цо дi€ на пiдставi CTa,IJ.цl
(найменування, дата, номер документа)

особi

загальнi положення

l, Цей договiр € публiчним договором прйеднання, який встановлю€ порялок та умови наданнrI
послуги з постачання теп,.iовоi енергii для потреб опалення або на iндивiдумьний теru,iовий п}якт для
потреб опалевня та пригоryванн, гарячоi води (далi - послуrа) iпливiлуапьному споживачу (лапi споживач). Цей договiр уклада€ться сторонами з урахуванням статей бзз, бз4, 64:l, 642 Щивiльного
кодексу Украiни,
2, Даний договiр е лублiчним договором при€днання, який набира€ чинностi через З0 днiв з моменту
розмiшення на hllDs: .Dk,dp,ui
(назва офiцiйного веб_сайту органу мiсцевого самоврядування тrабо веб-сайry виконавця)

У разi змiни виконавцем умов, KpiM змiни цiни
!4оменту рQзцi!де!!lя змiнених vMoB на httDs://tDk,dp.ua
(назва офiцiйного веб-сайry органу мiсцевого самоврядування та7або веб-сайry виконавrц)

З. Виконавець мае право змiнити умови договору.

договоDч. вони вст.чпають в силч

черýаЗOjцф

Iнформувапня споживача про tlaмip змiни цiн/тарифу на послулу здiйснюеться виконавцем
вiдповiдно до Порядку iнформрання споживачiв про HaMip змiни цiн/тарифiв на KoMyH;UlbHi лослуги з
обrр}ятуванням Taкoi необхiдностi, затвердженого нак.Lзом Мiнрегiону вiд 5 червня 2018 р, Nэ 130,
4. Фактом приеднання споживача до умов договору (акцептування договору) € вчиненн, споrФвачем
будь-яких дiй, якi свiдчmЬ про ЙоIо бsжаннЯ укласти доrовiр, зокрема надання виконавцю пiдписаноТ
заяви_приеднання (додаток), сшIата рахунка за надану послуги, факт отримавня послуги.

Предметдоговору
5. Виконавець зобов'язуеться надавати споживачу послугу вiдповiдноi якостi та в обсязi вiдповiдно
до теплового навантажевня будинку, а споживач зобов'вуеться сво€часпо та в повному обсязi оплачувати
надану лослугу в с lроки i на yvoBax. шо визначенi циv доловороv,

обсял спожитоi споживачем послуги визначасться як частина обсягу тепловоi eнepгii, спожитоi
у
будинку для потреб опмення, визначеноi та розподiленоi злiдно з вимогами Закоку УкраiЪи ..Про
комерцiйний облiк тепловоi енергiiта водопостачання", та скпадаеться з:
обсягу тепловоi енергii на опалення примiщення споживача безпосередньо;

частини обсягу тепловоi енерлii на задоволення загаJlьнобудинкових лотреб на олалення, який
смада.l ься з обсягу lегиовоi енергi-t на опfulення Micub заl мьного корисryвання i допомiжних приviшень
будинку;

та обсягу телловоi енерлii на забезпечення функцiонування вн}трiшньобудинкових

систем оп€шення.

Обсяг тепловоi енергii на задоволення загмьнобудинкових потреб на опалення розподiля€ться

також

на спохивачiв, примiщення яких обладнанi iндивiдуальними системами опапення,
6.

Вимоги до якостi послулй:

темпераryрному графiку тепловоi мережi в частинi
темпераryри лодавального трубопроводу, який розмiщуеться на httDs://tDk.dD,ua
(посилання на cTopiHKy офiцiйного веб-сайry)
1) темпераryра теrшоносiя повинна вiдповiдати

2) тиск теплоносiя повинен вiдповiдати гiлравлiчному режиму тепловоi Mepeжi, якиЙ розмiщуеться

на hllos://tDk,dp,ua

(посилання на cтopiнKy офiцiйного веб-сайту)

Порялок надання la виvоlи до якостi послуги

7,

Виконавець забезпечуе постачання теплоносiя

темпераryри та величини тиску.

з

гарантованим piBHeM безпеки, обсялу,

Постачання тепловоi енергii для потреб опалення здiйснюеться в опалювальний перiод безперервно!
KpiM часу перерв, визначених частиною першою cTaTTi 16 Закону Украiни "Про житлово-комунaшьнi
послуги". Постачання тепловоi енергiТ на iндивiдумьнi тепловi пункти дTя потреб опа.Jlення та
приготування гарячоi води здiйснюеrься безперервно, kpiм часу перерв, визначених частйною першою
cTaTTi 16 Закону Украiви "Про я<итлово-комунмьнi послуги" (зайве закреслити),

8, Виконавець забезпечуе постачання тепловоi енергii у вiдповiднiй кiлькостi та якостi зriдно з
вимогами пr'I]KTiB 5 i б цього договору до межi зовнiшнiх irrженерних мерех постачання послуги
виконавця та внррiшньобулинкових систем багатоквартирного булинку (iндивiдуальноrо (садибноло)
будивку).
9. Контроль якiсних та кiлькiсних характеристик послуги здiйснюеться за показаннями вузла (вузлiв)
комерцiйноло облiку т€лловоi енергiТ та iншими засобами вимiрювмьяоi технiки,

10. У разi виникнення aBapii на зовнiшнiх iнженерних мереж;lх лостачання послугй виконавець
проводить аварiЙно-вiдновнi роботи у строк не бiльше семи дiб з моменry виявлення факту aBapi-i
виконавцеv або повiдомлення споживачеv виконавчю лро аварiю.

Облiк послуги
11. Обсяг спожитоi у будинку послуги визнача€ться як обсяг тепловоi енергii, спожитоi в булинку за
показаннями засобiв вимiрювальноi технiки вузла (вузлiв) комерцiЙного облiку або розрах}тково
вiдповiдно до Методики розподiлу мiж споживачами обсягiв спожитих у будiвлi ком}ъальних послуг.
затвердженоi наказом Мiнрегiону вiд 22 листопада 2018 р. N9 З15 (далi - Методика розподiлу),

Якщо будинок оснацено двома та бiльше вузлами комерцiйного облiку тепловоТ енергii вiдповiдно
вимог
ЗакоЕу Украiни "Про комерцiйний облiк тепловоi енергii та водопостачання", обсяг спожитоi
до
послуги у будинку визнача€ться як сума показань таких вузлiв облiку. За рiшенням спiввласникiв
багатоквартирного будинку розподiл обсяry спожитоТ тепловоi енергii здiйснюеться дlя кожноi oкpeмoi
частини будинку. обладнаноi вузлоv коvерUiЙного облiку посл}l и,
Одиницею вимiрювання обсягу спожито] послуги е гiгакзлорiя (Гкал),

12. У разi коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами)
комерцiйного облiку тепловоi енергii, до встановлення такою вузла (вузлiв) облiку обсяг спФкиаання
послуги у будивку визначасться вiдповiдно до Методики розподiлу.

l3, У разi виходу з ладу або втати в}зла комерцiйного облiку тепловоi енергii до вiдновлення його
роботи або замiни ведення комерцiйного облiку спожитоi послуги здiйснюеться вiдповiдно до Методики
розподiлу,
14, Початок перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку визначаеться:

за даними електронного apxiвy - у разi отимання з нього iнформацii щодо дати початку перiоду
виходу з ладу в)зла комерцiйного облiку;

3 дати, що настае за днем останнього перiодичного огляду вузла комерцiйного облiку, _

вiдс)лностi електронноIо apxiBy,

у

разi

кiнцем перiоду виходу з ладу вузла комерцiйпого облiку с день прийняmя на абонентський облiк

вiдремонтованого або замiненого в)вла комерцiйного облiку.

15. Початок лерiоду вiдс).тностi вуУIа комерчiйного облiку у зв'язку З Йоl.о втратою визначаеться з

дня, що настае за днем останнього дистанцiйного о'Iримання показань, або з дня, що настае за днем
останньоло зняття його показагtь (в ycix iнших випадках).
Кiнцем перiоду вiдс}тностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його втратою
абонентський облiк вузла комерцiЙного облiку, всталовленого на зsмiну втаченого.

€ дата

прийняття на

16. На час вiдс)дностi в}зла комерцiйного облiку у зв'язку з його
ремонтом, лроведенням повiрки
засобу вимiрювальноТ технiки, який € складовою частиною вузла облiку, ведення кЬмерuiйного облiку
здiйсню, ться вiдповйно цо Методики ро]лодiлу,

початок перiоду вiдс)пност; вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його ремонтом, проведенням
ловiрки засобу вимiрювальноi технiки, який е скJIадовою частиною врла облikу, визначаеться з дати, що
настае за дн€м розплОмбування вузла комерцiйного облiку. Кiнцем перiоду вiдсrтностi вузла комерцiйного
облiку у зв'язку з його ремонтом, проведенням повiрки засобу вимiрювально'i технiки, який с сlоlадовою
частиною вузла облiку, с день приЙняття на абонентськиЙ облiк.
17, Зняття показань засобiв вимiрювальноТ технiки вузля (вузлiв) комерцiйного облiку тепловоi

енергiТ здiйснюеться виконавцем щомiсяtц.

18. Виконавець здiйснюе замiну та обслуговування вузла (вузлiв) комерчiйного облiку тепловоi
€нергii, зокрема його (ix) огляд, опломбування, ремонт (у тому числi демоrrтаж, транспорryвання i монтаж)
та лерiодичнУ повiрку засобУ вимiрювмьноi технiки, який е сIu'адовою частиною вузла комерцiйноло
облiку, за рахунок плати за абонентське обслуговування,

_ 19. Повiрка засобiв вимiрювмьно'i технiки, якi с складовою частиною вузла (вузлiв) комерцiйного
облiку. !дiйснюсlьсЯ вiдповiдно дО Порядку поданнЯ засобiв вимiрювальНоТ технiки на napioo",r"y
повiрку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабiнеry MiпicTpiв Украiни вiд 8 липня

2015 р.

}rа

20,

474 (Офiцiйний вiсник УкраiЪи, 2015 p,,.]\s 55, ст, 1803),

У

разi вiдсlтностi iнформацi'i про показання вузла (вузлiв) комерцiйноло облiку тrабо
виконаыц до вузла (вузлiв) комерцiйного облiку л,lя зняття покalзань для

недопущення споживачем
визначенвя обсrry тепловоi
енергii в будиЕку протягом
фактичний час споямвання

енергii, спожитоi в будинку, визначаеться середнiй обсяг споживання тепловоi
попереднього опалювмьного перiоду, а у разi вiдсутностi TaKoj iнформацii - за
-протягом поточного опtцюв;чlьноrо перiоду, ме не менше 30 днiв.

пiсля вiдновлення надання показань вузлiв комерцiйного облiку виконавець зобов'язаний провести

перерозподiл обсяry спожитоi послуги у будинкута перерахунок iз споживачем.

Перерозподiл обсягу спожитоi послуги у будинку та перерахунок iз споrсивачем проводиться тому
у
розрахунковому перiодi, у яltому було отримано в ycтaнoBrleнoмy порядку iнформацiю про невiдповiдпiсть
обсяг1. але не бЬьш як за ! 2 ро,]рахункових перiодiв,

21. Виконавець мае право досryпу до будiвель, примiценъ i споруд, у яких встановлено вузли
комерцiйного облiку, д'я перевiрки cxopoHHocTi таких вузлiв облiку, зняття показанъ засобiв
вимiрювмьноi технiки, цо € складовою вузла комерцiйноло облiку, та пеiiодичного огляду порядку!
у
визначеному статтею 29 Закону Украiни "Про житлово-комунaшънi послуги'' i цим
договором.
Перiодичний огляд вузла (вузлiв) комерцiйного облiку здiйснюеться виконавцем пiд час зняпя
У разi дистанцiйного зняття показань перiодичний огляд проводиться виконавцем не
рiдше нiж
один раз на pik.
показань.

Споживач повiдомляе виконавцевi про недОлiки в роботi врла комерцiйного облiку протягом п'яти
робочих днiв з дня виямення засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi .'Реквiзити
ц"о.о
""*опuuц"''
договору.

. Власник, (спiввласники) будiвлi (багатоквартирного будинку) ябо його (ig представник
(представники) мае (мають) право доýтупу до мiсць
установлення в}злiв комерцiiно.о o6ri*y дп"
проведеяня перевiрки cxopoвHocтi та знятгя показань, Доступ здiйснюеться
у робочий час у прис5тностi
представника виконавця, управителя або вiдповiдальнот особи за збереження i
цiлiснiсть в)злiв
комерцiЙного облiку, Втручання в робоry вузла комерцiЙного облiку заборон;но.

22, Розподiл обсягу тепловоi енергii, спожитоi в будинку, згiдпо з вимог:lми Закону УкраiЪи "Про
комерцiйний облiк тепловоi енергii та водопостачання" здiйснюе виконавець,

2З. Зняття показань засобiв вимiрювмьноi технiки вузла (вузлiв) розподiльного облiку тепловоi
енергiТ (приладiв-розподiлювачiв тепловоi енергii) здiйснюеться цомiсяця споживачем, trpiM випадкiв.
коли зняття таких показань здiйснюсться виконавцем за допомогою систем дистанцiйного зняття покaLзань,

У разi коли знятrЯ показань засобiв вимiрювмьноi теIнiки здiйсню€ споживач, BiH щомiсяця з 25 по
З1 число переда€ показапня вузлiв розподiльного облiку тепловоi енергi] (приладiв-розподiлювачiв

тепловоi енергij) виконавLцо в один iз таких способiв:

за номером телефону, зазначеним у роздiлi "реквiзити

виконавrц" цього договору;

на адресу електронноi пошти, зазначену у роздiлi "Реквiзити виконавця" цього договФру;

через електронну систему облiку розрахункiв споживачiв, зазначену у роздiлi "Роквiзити виконавця"
цього договору;

iншi засоби повiдомлення, що зазначztються у роздiлi "Реквiзити i пiдписй cтopiн" цього договору,
виконавець перiодично. не менш як один pal на pik. проводи lb контольне зня гтя показань засобiв
вимiрювальноj технiки в)злiв розподiльного облiку/приладiв-розподiлювачiв тепловоi енергiТ у
прис}тностi споживача або його представника. Результати конфольного зняття показаяь засобiв
вимiрювальноi технiКи в},злiв розподiльного облiку/прилалiв-розподiлювачiв топловоi енергii € пiдставою
для здiйýнення перерозподiлу обсягу спохитоi послуги та проведення перерахунху iз споживачем,
споживач повiдомляе виконавцевi про недолiки в роботi вузла розподiльного облiку протягом п!яти
робочих днiв з дня виявлення засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi "Реквiзити виконавця" цього
договору.
перерозподiл обсягу спожитоi послуги у будинку та перерахунок iз споживачем проводиться у тому
розрахуяко;ому перiодi, у якому було отимано в установленому порядку iнформацiю про невiдповiднiсть
обсягу розподiленот тепловот eнeprii окремим споr(ивачам в обсязi, необхiдному для розподiлу, але не
бiльш як ja дванаццяlь розрахункових перiодiв,

24. знятгя виконавцем покrLзавь вузлiв облiку/приладiв-розподiлювачiв тепловоi енергii

за

допомогою ýистем дисmнцiйного знятгя показань може здiйснюватися без прис}тностi споживача або
його представника.

У

такому разi виконавецЬ зобов'язаний забезпечити можпивiсть самостiйного (без додатковоло

зверневня до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерцiйного облiку - шляхом опуб.лiкування на ве6-сайтi виконавця, зазначення в рахунках на
оплату послуги тrабо через електонну систему облiку розрахункiв споживачiв;

в)зла розподiльного облiку/прилад)-розподiлювача тепловоi eHepliI - шляхом повiдоvлення
рахуяку на оплаry послуги тrабо через електонну систему облiку розрахункiв споживача.

в

ненадання Споживачем виконавцЮ у визначений сторонами строк показань вузла (вузлiв)
знiмати
розподiльноiо облiку/приладiв-розподiлювачiв тепловоi енергii, якщо Taki показання зобов'язаний
25.

У разi

ino*"ua", дп" цiлей визначення обсягу теллово'i енергii, спожитоi споживачем, протягом трьох мiсяцiв
визнача€ться середнiй обсяг споживання споживачем тепловоi енергiт у попередяьому опмювдlьному
перiодi, а за вiдсутностi Takoi iнформацii - за фактичний час сrIоживання протягом поточноfо
опмювaшьного перiоду, ме не монше З0 днiв,
26, У разi вiдс)пностi iнформацii про показання в}злiв облiку таlабо недопущення виконавця до
тепловоi енергii для зняття показань засобiв
виviрювальноi ']ехнiки пiсля закiнчення Iримiсячного с]року з дня недоп)ск) виконавець тiйснюс
розрахунки iз споживачем як таким, примiцення якого не оснащенi в}злами розлодiльного
облiку/приладаvи-ро]подiлювачами l епловоi eнepl ii,
вузла (вузлiв) розподiльного облiку/приладiв-розподiлювачiв

Пiсля вiдновлення яадання показань вузлiв облiку/приладiв-розподiлювачiв тепловоJ енергii
споживачем виконавець зобов'язаний провести перерозподiл обсягу сложитоi лосл}ти у будинку та
вiдповiдний перерахунок.
Перерозподiл обоягiв спожито'i послуги у будинку та порерахунок iз споживачем проводиться у тому
розрахунiоЪому перiодi, у якому було отримано в устsновленому лорядку iнформацiю про невiдповИнiсть
Ьбсягу розполiленоi тегшовоi енергii окремим споживачам в обсязi, необхiдному для розподiлу. але не
бiльш як за 12 розрахункових перiодiв,

27, Замiна, обслуговуванllя ByTra (вузлiв) розподiльного облiку/приладiв-розподiлювачiв тепловоi
енергii, зокрема його ('ф огляд, огr,rомбування, ремонт (у тому числi демонтaDк, транспорryвання i монтФк)
та п9рiодична повiрка засобiв вимiрювальноi технiки, здiЙснюсться за рахунок споживача.

28, Виконавець ловiдомля. споживачевi лро час та даry контрольноlо зняття показань вузлiв

розподiльноло облiку/пршIадiв_розподiлювачiв теп,'Iовоi енергii не менш як за 15 днiв, у спосiб
по телефону або у письмовому виглядi.

29.

У разi пригоryвання гарячоi води на iндивiдумьному телловому гц4iктi будiвлi/6удинку обсяг
з урахуванням кiлькостi

теп,,rово] енергii для потреб опаJIення визначасться за комерчiйним облiком
rепловоi eнepl ii. витраченоi на пригоryвання l арячоi води,
I]iHa та порядок огшrати послуги, порядок та
умови внесення зviн до договору щодо цiни послуl и
З0. Споживач вносить однiсю сумою плату виковавцю! яка скjiадаеться з:

плати за послугу, визначеноi вiдповiдно до Правил надання послуги з постачання тепловоi енергii,
затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21 серпня 2019 р, lY9 8З0 (Офiцiйний вiсник
УкраiЪи,2019 р., N9 7l, ст.250?), - в редакцii постанови Кабiнету MiHicTiB УкраiЪи вiд 8 вересня 2021 р.
.}{9 1022, та Методики розподiлу, що розраr(овусrься виходячи з
розмiру затвердденого )повновiDкеним
органом тарифу та обсягу i'i'споживання;
плати за абонентське обсл)ловування в розмiрi, визначеному виконавцем, але не вище Фаничного
розмiру, визначеного Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЬи, iнформацiя про яку розмiп{уеться на офiчiйному вебсаЙтi органу мiсцевого самоврядл;lння.

У разi застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання

т€плово-r енергii плата за послугу
як сума плати, розрarхованоi виходячи з умовно-змiнноi частини
тарифу (протягом опалювмьного перiоду), а також умовно-постiйноi частини тарифу (протягом року).
з постачання тепловоi енергii визнача€ться

З1. Вартiстю послуги е встановлений вiдповiдно до законодавства тsриф на теплову енергiю, який
визначаеться як суматарифiв на виробництво, трalнспортуванвя та постачанюI тепловоi енергiт,

Розмiр
тарифу зазначаеться на
мiсцевого самоврядування htlps://kaln,яov,ua

У

разi змiни зазначеного тарифу протягом строку

офiцiйному

дii

ве6-сайтi

opl,aHy

цього договору новий розмiр тарйфу

з моменту його введення в дiю без внесення сторонами додаткових змiн до цього доловору,
Виконавець зобов'язаний забезпечити it оприлюднення на свосму офiцiйному веб-сайтi.

застосову€ться

У разi прийняття уповновфкеним органом рiшення про змiну цiни/тарифу на lltlслуIу виконsвець у
строк, що не перевищу€ 15 днiв з дати введення ix у дiю. повiдомля€ про це споживачу з посиJIанням на
рiшення вiдповiдного органу.
З2, Розрахунковим перiодом д,lя оплати обсягу спожитоi посл)ли € календарний мiсяць,

fIлата за абонентське обслуговування нарахову€ться щомiсяця,
1арифiвуvовно-посliйна час']ина тариф} нарахову.гься шомiсяця.

У

разi застосування двоставкових

початок i закiнчення розрахункового перiоду дlя розрахунку за платою за абонентське
обсл)lов)вання завжди збilаюT ься з початкоv iзакiнченням календарного мiсяця вiдповИно,

ЗЗ. Виконавець формуе та надае рахунок на оплату спожитоi посл)ли споживачу не пiзнiше нjж за
деслть днiв до граничного строку внесення ллати за спожиту послугу,

Рахунок надаеться на паперовому Hocii. На вимогу або за згодою споживача рахунок моя(е
в електроннiй формi, у тому числi за допомогою досryпу до електронних систем облiку

надаватися

ро3рах)лкiв

сfi

оживачiв,

з4, Споживач здiйснюс оплаг) за цим договором щомiсяця не лi'lнiше ocтaнHbolo дня мiсяLrя, що

настае за розрахунковим перiодом, що € граничним строком внесення ллати за спожиту послугу.

З5. За ба)канням споживача оплата послул може здiйснюватися шляхом внесення авансових

платежiв.

36. Пiд час здiйснення оплати спохивач зобов'язаний зазначити розрах)лковий перiод, за який вона
здiйсню€-гься, та призначення платФку (плата виконавцю, сплата пенi, штрафiв),

У разi коли споживачем не визначено розрахунковий перiод або коли за зазначений споживачем
перiод виникла переплата, виконавець мае право зарахувати такиЙ платiж (його частину в розмiрi
переплати) в рахувок заборгованостi спо)клвача за минулi розрах}ъковi перiоди у разi ij наявностi (за
винятком погашення пенi та штрафiв, нараховавих споживачевi), а у разi вiдс)тЕостi Taкoi заборгованостi в рахунок маЙб)тнiх платежiв споживачаl починаючи з наЙблихчих перiодiв вiд дати здiЙснення платежу,

37. У разi коли споживач BHic плату викояавцю за розрахунковий перiод не в повному обсязi або
бiльшому, нiж зазначено в рахунку, обсязi, виконatвецъ здiйсню€ зарахування коштiв зriлно з призначенням
платежу, За вiдс)тностi призначення платежу - у такому порядку:
в першу черry - в рахунок плати за послуry;
в другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

З8, Споживач не звiльвя€ться

вiд оплати послуги, отримано-r ним до укJiадення цього договору,

З9, ГLпата за послуry не нараховуеться за час перерв, визначених частиною першою cTaTTi lб Закону
Украiни "Про r(итлово-комунальнi послуги".
Права i обов'язки cTopiH
40. Споживач мае правоi

1) одержувати сво€часно
договору;

та наJIФкноi якостi посJIугу згiдно iз законодавством та умовамй цього

2) без додатковоi оплати одержувати вiд виконавця iнформацiю про цiну/тариф на послуry, загмьну
BapTicтb мiсячного платежу, структуру цiни/тарйфу на послугу, норми споживання та порядок надання
посл)lи. а lакож про ]Т спо)fiивчi властивосli,

Така iнформацiя нада€ться засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi "Реквiзити виконавця" цього
договору, у строк, визначеяиЙ Законом Украiни "Про доступ до rryблiчноi iнформацii";
З) на вiдшкодування збиткiв, завданих його майну, шкоди, заподiяноТ його життю або здоров'ю
внаслiдок ненмежного flадання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне Йому
житло (iнший об'€кт нерухомого маЙна) виконавця або Його предстsвникiв виконавця;
4) на }с}нення проlяlоv 50 годин. якшо iнше не визначене lаконодавствоv. виявлених недолiкiв
наданнi послlти;
5.; на зменшення

}

в )сlановленоvу'tаконодавсlвом поряаку porvip1 плати ra посл)а) в разi ii

ненадання. надання не в ловноv1 обсязi або зниження

]т

якостii

6) отримувати вiд виконавrц неустойку (штраф) у розмiрi 0,01 вИсотка Bapтocтi середньодобового
споживання пос.,iуги з постачання тепловоj енерлii, визначеноi за попереднiЙ опалювальниЙ перiод (а у разi
ненадання послуги у попередньому опалювмьному перiодi - за фактичний час споживання протягом
поточного опaшюв:Urьного перiоду, ме не менше З0 днiв), за кожен день ненада8ня лосл)ти. надання ]i не в
повному обсязi або надання послуги ненaшежноТ якостi (за винятком нормативних cTpoKiB проведення
аварiйно-вiдновних робiт або перiоду, протягом якого здiйснювалася лiквiдацiя або усунення виявлених
неполадок!

пов!язаних

з отриманням

послуги,

що виникJiи

з вини

споживача);

7) на перевiрку кiлькостi та якостi посл}ти в установленому законодавством порядку;
8) складати та пiдписувати акти-претензii у зв'язку з порушенням порядку надання послуги. змiною
iT спохивчих властивоýтей та перевиценням cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт;

9) без додатковоI оплати отримувати вiд виконавtи на зазначений споживачем засiб зв'язку

детальний розр&хунок розподiлу обсягу спожитоi послуги Mi)к споживачами будинку у строк. визначений
Законом Украiни "Про доступ до публiчноi iнформацii'';

10) без додатковоi оплати отримувати на зазначений споживачем засiб зв'язку iнформацiю про
проведенi виконавцем нарахування плати за послуry (з розподiлом за перiодами та видами нарахувань) та
отриманi вiд споживача платежi у c,Iрок, визначений Законом Украiни "Про доступ до rrублiчноi
iнформацii'';

11) вiдключитися вИ систем (мереж) центрмiзованого олаJlення (теплопостачання) вiдловiдно до
Порядку вiдмючення споживачiв вiд систем цеrл рал iзовано го опмення la посlачання гарячоi води. що
затвердrкений наказом Мiнрегiону вiд 26 липня 2019 р. Nч 169; це право не звiльняс споживача вiд
зобов'язання вiдшкодовувати частину обсягу тепловоi еЕергii на задоsолення загальнобудинкових по]реб
на опалення. який смада.ться ] обсяг} гепловот енергii на опа,lення мiсць загмьноlо корисDвання i
допомiжних примiщень булинку та обсягу тепловоi евергii на забезпечення функцiонування
внугрiшньобудинкових систем опaLлення та гарячого водопостачаяня (за наявностi циркуляцii);

]2) пiсля ]sкiнчення опмювальноlо перiол1 огримlвати в мiжопалювальний перiод лерера\}нок за
спожиту теплову енергiю з урахуванвям здiйсненого авансового ffIатежу та показань вузлiв облiку

теrUIовоi енергii';

1З) звертатися до суду у разi порушення виконавцем умов цього договору.

41, Споживач зобов'язаний:
1) свосчасно вживати заходiв до усунення вйявлених неполадок, пов'язаних з оl.риманням лослуги!

що виникли з його вини;

2) забезпечувати цiлiснiсть обладнання приладiв (вузлiв) облiку послуги вiдповiдно до умов цього
договору та не втр)латися в ik роботу;

З) оплачувати надану лослугу за цiною/тарифом, встановленими вiдповiдно до законодавства, а

також вносити плаry за абонентське обслуговування у строки! встановленi цим договором;
4)

дотимуватися правил безпеки, зокрема пожежноiта гiвовоi, санiтарних норм;

5) допускати виконавця або його представникiв у свое житло (iнший об'€кг

нер}хомого майна) для
перевiрки покilзань вузлiв розподiльного облiку/ приладiв_розподiлювачiв тепловоТ енергii у порядку,
sизначеному законом i цим договором;
6) у разi несвоечасного здiйснення платежу за послугу сплачувати пеню в розмiрi, встановленому
цим договором;

7) надавати виконавцю покази наявних вузлiв розлодiльпого облiку/лриладiв_розподiлювачiв
тепловоi енергii', що забезпечують iндивiдуальЕий облiк споживання послуги у примiщеннi споживача в
порядку та строки, визначенi цим договором.
8) власним коштоv

проводи,]и реvонт 1а зачiну санiтарно-Iехнiчниlr лриладiв

i

лрисlроiв.

обладвання, iншого спiльного майна, пошкодкеного з його вини, яка доведена в установленому законом
порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та мiстобудiвного законодавства (не допускати втр)л{ання у
внутрiшньобудинкову систему теплопостачання, iT переобладнання) лiд час llровýл€ння ремонту чи
реконструкцii житла (iншоло об'екта нер),хомого маЙна), не допускати лоруlлоння законних прав та
iH герес iB iнших 1^rасникiв вiлносин у сферi жи lлово-коv}ъмьних посл) l l
10) забезпечити сво€часЕу пiдготовку об'€ктiв,
експлуатацii в осiнньо_зимовиЙ лерiод;

l1) у разi

вiдключення його примiцення

що перебувають у його власностi (користуваннi), до

вiд систем (мереж) uеrпрмiзованого

опалення

(теллопостачання) в установленому законодавством порядку вiдшкодовувати частину обсяry тепловоi
eнeprii на задоволення загмьнобудинкових потеб на опалення, який скпадаеться з обсягу тепловоi енергii
на опмення мiсць загапьноrо користування i допомiжних примiцень будинку та обсягу тепловоI енергii на
забезпечення функчiонування вн),трiшньобудинкових систем опчlлення та гарячого водолостачання (за
наявностi циркуляцii).
42. Виконавець мае право:
1) вимагати вiд споживача дотримання вимог правил експлуатацii житловrх лримiщень, caнiтapнoгiгiенiчних правил i правил пожежноi безпеки, iнших нормативно-правових aKTiB у сферi комунальних
послуг;

2) вимагати вiд

споживача своечасного проведення робiт

з

усунення виявлених неполадок,

лов'язаних з отриманням послули) що виникли з вини спохивача, або вiдшкоддання Bapтocтi таких робiт,
якщо iх проводив виконавець;

3) лосryпу ло житла, iнших об'ектiв нерухомого майна i примiщень спожйвача для перевiрки стану i
зняття показань вузлiв облiку, що забезпеч,rоть облiк споживання послуги в будинку i лримiщеннi
споживача. в порядк). визначеноv) законом iчим логовороv:

i

4) обмежитt/припинити

надапня послуги в разi i'i неоплати або оллати не в повному обсязi в порялку

строкл, встановленi Законом Украiни "Про житлово-комунмьнi послуги" та цим договором. KpiM
випадкiв, коли якiсть таlабо кiлькiсть послуги не вiдповiлас умовам цього договору;
5) звертатися до суду в разi порушення спохивачем умов цього договору;

6) на вiдшкодування збиткiв у разi наявностi порушень у роботi тепловоIо обладнання споживача!

шо при,]вели до перебоiв у гехнологiчному процесi пос lачання тепловоi енерлiт,
4З, Виконавець зобов'язаний:

l) забезпечувати своечаснiсть надання, безперервнiсть i вiдповiдну якiсть посл}ти згiдно iз
заководавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створеЕнJI системи управлiння якiстю
вiдповiдно до нацiональних або viжнародни.( сrанларr iBl
2) забезпечити надiйне постачання обсягiв тепловоi енергi'i вiдповiдно до умов договору;

З) без додатковоi оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхiдну
iнформацiю про чiну/тариф, загальну BapTicтb мiсячного ллатежу, структуру цiнdтарифу, норми
споживання та порядок наданшl послугиl ]J споrкивчi властивостi, а також iншу iнформацiю, передбачену

4) своечасно проводити пiдготовку об'екгiв, що забезпечують надання послуги та перебувають у

його власнос гi (корис,iуваннi). до експл) атацi'i в осiнньо-]имовий перiод:

5) розглядаlи у ви,lн'|чений,]аконодавсIвом clpoк лрегенJiI та скарги споживача i проводити
вiдповiднi перерахунки розмiру плати за послулу в разi ii ненаданtlя, надання не в повному обсязi,
несвоечасно або надання послуги неналежноi якостi, а також в iнших випадках, визначених цим
договором;

6) вживати заходiв до лiквiдацii аварiй, усунення порушень якостi послуги, що стмися з вини
виконавrц або на об'ектах, що забезпечують надання послуги та перебувають у Його власностi
(корисryваннi), у строки, встановленi законодавством;
7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановJIених cTpoKiB проведення аварiйно-

вiдновних робiт на об'ектах, що забезпечують надання послуги та перебувають
(користуваннi), у розмiрi, визначеному цим договором;

у

його власностi

8) сво€часно реагувати на викrtики споживача, пiдписувати акти-лретензii', вести облiк вимог

(претензiй) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуги;

9) сво€часно та власним коштом проводитй роботи з усуневня виявлених неполадок, пов!язаних з
надавням послуги, що виникли з його вини;

l0)

iпформувати спохивача про Haмip змiни uiн/тарифiв на послугу вiдповИно до Порядку
з обфуIrтуванням Taкoi

iнформування споживачiв про яамiр змiни цiн/тарифiв на комун.шьнi послуги
необхiдностi, затвердденого н.казом Мiнрегiону вiд 5 червня 2018 р, N9 130;

11)

здiйснювати розподiл загмьнобудинкового обсягу послуг

Miж

багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та цим договором порядку;

спiввласниками

i2) контолювати

дотримання установлених мiжповiрочни\ iнтервалiв засобiв вимiрювмьноi
о та розлодiльноrо облiкуl
1З) надсилати протягом п'яти робочих днiв упрalвителю або вiдповiдним виконавцям скарги
споживачiв щодо надання комунмьних послуг у разi, коли вирiшення таких питань належить до
повновФкень управиlеля або iнших виконавцiв послуг,
гехнiхи. якi

€

складовою часl иною вузла коvерцiйноl

Вiдповiдальнiсть cTopiн за порушення договору

44, Сторони нес)ль вiдповiдальнiс] ь за невиконання yvoB цьоlо договор} вiдповiдно до цього

договору або закону.

45, У разi несвоечасного здiйснення шIатежiв споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмiрi 0,0l
вiдсотка суми боргу за кФкен день прострочення. Загмьний розмiр сrчrаченоi пенi не може перевищувати
100 вiдсоткiв загальноi суми боргу,

Нарахування пенi лочинаеться з першого робочого дня, що настае за ocTaHHiM днем граничноло
строку BHeceHшI плати за послугу.
ПеЕя не нараховуgгься за умови наявностi заборлованостi держави за наданi населенню лiльги та
житловi субсидii таlабо наявностi у споживача заборгованостi з оплати працi, пiдтвердкеноi належним
чином,
46, У разi ненадання послуги, наданпя iT не в повному обсязi або надання послуги неналежно'i якостi
виконавець зобов'язаний самостiйно протягом мiсяця. що наста€ за розрахунковим, здiйснити псрерахунок
BapTocTi послуги за весь перiод ij ненадання, надання не в повному обсязi або надання послуги нЪнмехноi

якостi вiдповiдно до порядку, затвердкеitого Кабiнетом MiHicTpiB Украiъи, а також сплатити споживачевi
неустойку (штаф) у розмiрi 0,01 вiдсотка BapTocTi середньодобового споживання послуги з постачання
тепловоi енергii, визначепоi за попереднiй опaUlюваJIьний перiод (а
разj ненадання послуги у
попоредньому опмювмьному перiодi - за фактичний час спох(ивання протягом поточноло опalпювa!.льного
перiоду, але не менце З0 днiв), за кожен день ненадання лослуги, надання iT не в повному обсязi або
нмання посл)lи ненai,.Iежно-r якосri (за виrяткоv норvаlивних c,lpoкiв проведення аварiйно-вiдновних
робiт або перiоду, протягом якого здiйснювалася лiквiдацiя або усунеяня виявлених Ееполмок, пов'язаних
з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

у

47. Оформлення претензiй споживача щодо ненадання послуги, надання i'i не в повному обсязi або
надання послули HeнaJleжHo'i якостi здiйснюеться в порядку, визначеному статтею 27 Закону УкраiЪи ''Про

житлово_комунaйьвi послуги".

Перевiрка вiдповiдностi якостi надання послуIи здiйсню€ться вiдповiдно до Порядку проведенн,
перевiрки вiдповiдностi якостi надання деяких комунмьних послуг та послуг з управлiння
багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про наданtlя вiдповiдних послуг,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27 грудня 2018 р, N9 1145 (ОфiцiЙниЙ вiсник
Украiни, 2019

р,, N9 4,

ст, 1ЗЗ).

виконавець 1обов'яlаний прибли на виклик споживача для леревiрки якостi надання послуl и у
строк не пiзнiше нiж протягом однi.iдоби't vо\lент} оtримання вjдповiдноlо повiдомлення споживача
48. Виконавець не несе вiдповiдальностi за неяадання послуги, надання i'i не в повному обсязi або
ii якiсть вiдповiдала вимоrам,

надання послуги HeнaJiox(нoi якостi, якщо доведе, що в точцi облiку послуги
установленим актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе вiдповiдальностi за ненадання послуги, надання ]'i'He в повному обсязi або
надання послуги невмежноi якостi пiд час перерв, передбачених частиною першою cTaTTi 16 Закону
Украihи "Про r(итлово_комунаJlьнi послуги",
49, Виконавець мас лраво обмежити (припинити) надання лослуги споживачевi у разi непогашення в
повноv) обсязi lаборгованосliз оплаlи спожитоj посл)lи.

Виконавець надсилае споживачевi попередкення про те, що } разi нелолашення ним заборгованостi
надавня послуги може б}пи обмежене (припинеIlе) рекомендованим листом (з повiдомленням про
вр]л€ння) та шляхом повiдомлення споживачевi через його особистий кабiнет,
Таке попередження надсила€тъся споживачевi не ранiше насryпного робочого дня пiсля закiнчевня
лраничного строку оплати, визначеноrо законодавством тrабо договором.

обvеження (припинення) надання посл)ли rдiйсню( Iься виконавцем вiцповiдно до часгини
четвертоi cтaTri 26 Закону УкраiЪи "Про хитлово-комун rьнi послуги" протягом З0 днiв з дня отримання
споживачем попередження вiд виконавtц,
50. Постачання лослуги у разi обмеження (припинення) ii надання вiдновлю€ться в повному обсязi
протягом наступного дня з дати повного логашенн,I заборгованостi за фактично спожиту послуIу чи з дати
умадення угоди про реструкryризацiю заборIованостi,
Витати виконавrц з обмеження (лрипинення) надання послуги та з вiдновлення iT постачання у
випадках, передбачених цим пунктом, поlспадаються на споживача, якому здiйснюваJiося обмФкення
надання послуги, вiдповiдно до кошторису витрат на вiдновлення надання послуги, складеного
виконавцем,

С lpoк дii доl овору. порялок i ;мови внесення
до нього змiп, продовжевня Його дii

51, Цей договiр набирае чинностi з моменry акцепryвання його споживачем, але не ранiше нЬк чере]
З0 днiв з моменry опублiкування i дiе протягом одного року з дати набрання чинностi.

52, Якщо за один мiсяць до закiнченЕя строку дii цього доaовору жодна iз cтopiн не повiдомить
письмово iншiй cтopoнi про вiдмову вiд договору. договiр вважаеться продовженим на черговий
однорiчний

сток,

5З, Цей договiр може б}ли ро!iрваний у разi прийнятlя рiшення спiввласниками шодо змiни vоделi
договiрних вiдносин вiдповiдно до статгi 14 Закону Украiни "Про житлово-комунальнi послуги".

У

разi вiдю,rючення примiцення споживача вiд систем (мереж) центраJIiзованоrо олалення
(теплопосмчанrrя) в установленому законодавством порядку цей договiр не припиняе сво€iдii,
54.

55. Припинення дii цього договору не звiлъняе сторони вiд обов'язку виконання зобов'язань, якi на
дату такого припинення змишилйся невиконаними.

Прикiнцевi полокення

56. Повiдомлення, документи та iнформацiю споживач надсилае виконавцю засобами зв'язку,
зазначеними в роздiлi "Реквiзити виконавця" цього договору. Виковавець надсилае повiдомлення,
документи та iнформацiю, що передбаченi цим договором, на лоrшrову адресу примiщення споживача або
iншими засобами зв'язку, зазначеними споживачем.

реквiзити виконавця

кП кМР (d(ам'янська тIIк)

код згiдно з €ДРПОУ 32130551
51914, Днiпропетровська обл. м. Кам'янське,
вул, Тритузна, 168, тел. 08003З9715
UА56з07770000002600921 1 1 1з855

Ат ,А_БАнк,
мФо з07770

контакги для передачi
покlt:iань в}злiв облiку:
номер телефону: 0800 33 97 15

mail@teplokom,dp,ua
:
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