
ПУБЛIЧНИЙ IНДИВIДУ АЛЬНИЙ ДОГОВIР 
про падания послуги з постачання гарячоi води 

м. Кременчук «07» жовтня 2021 р. 

Комунальне пiдприемство «Теплоенерго» Кременчуцькоi: мiськоi: ради Кременчуцького 
району Полтавськоi: областi в особi директора Радченко Р.1., що дiе на пiдставi Статуту 
пiдприемства, (далi - виконавець) 

Загальнi положения 

1. Цей договiр € публiчним договором приеднання, що укладасrься з метою надання 
послуги з постачання гарячоi: води (далi - послуга) iндивiдуальному споживачу (далi - 
споживач). Цей договiр укладасrься сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 
Цивiльного кодексу У краi:ни. 

2. Даний договiр € публiчним договором приеднання, який набирае чинностi через 
30 днiв з моменту розмiщення на веб - сайтi http://kremenchuk-teplo.org.ua/puЫichni
dogovory.html . 

3. Виконавець мае право змiнити умови договору. У разi змiни Виконавцем умов, 
крiм змiни цiни договору, вони вступають в силу протягом 30 днiв з моменту 
розмiщення змiнених умов на веб - сайтi http://kremenchuk-teplo.org.ua/
puЫichni-dogovory.html . 

Iнформування споживача про намiр змiни цiни/тарифу на послугу здiйснюсrься 
виконавцем вiдповiдно до Порядку iнформування споживачiв про намiр змiни цiн/
тарифiв на комунальнi послуги з обrрунтуванням такоi: необхiдностi, затвердженого 
наказом Мiнрегiону вiд 5 червня 2018 р. N 130. 

4. Фактом приеднання споживача до умов договору (акцептування договору) € 

вчинення споживачем будь-яких дiй, якi свiдчать про його бажання укласти договiр, 
зокрема надання виконавцю пiдписаноi: заяви-приеднання (додаток), сплата рахунка за 
надану послуги, факт отримання послуги. 

Предмет договору 

5. Виконавець зобов'язусrься надавати споживачу послугу вiдповiдноi: якостi, а 
споживач зобов'язусrься своечасно та в повному обсязi оплачувати надану послугу та 
вiдшкодовувати витрати тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування 
внутрiшньобудинковоi: системи гарячого водопостачання (за наявностi циркуляцii:) в 

. . 

строки 1 на умовах, що визначею цим договором. 

Обсяг спожитоi: споживачем послуги визначасrься як частина обсягу гарячоi: води, 
спожитоi: у будинку, визначеноi: та розподiленоi: згiдно з вимогами Закону Украi:ни "Про 
комерцiйний облiк тепловоi: енергii: та водопостачання". 

Витрати тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування внутрiшньобу динковоi: 
системи гарячого водопостачання (за наявностi циркуляцii:) визначаються та 
розподiляються вiдповiдно до Методики розподiлу мiж споживачами обсягiв спожитих 
у будiвлi комунальних послуг, затвердженоi: наказом Мiнрегiону вiд 22 листопада 2018 
р. № 315 (далi - Методика розподiлу). 

Витрати тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування внутрiшньобу динковоi: 
системи гарячого водопостачання (за наявностi циркуляцii:) розподiляються на всiх 
споживачiв, у тому числi тих, примiщення яких обладнанi iндивiдуальними системами 
опалення. 
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6. Вимоги до якостi послуги:

1) склад i якiсть гарячоi: води повиннi вiдповiдати вимогам державних санiтарних
норм 1 правил на питну воду ; 

2) значения температури гарячоi: води становить не нижче нiж 55 °С i не вище нiж 
75 °С на межi централiзованих iнженерно-технiчних систем постачання послуги 
виконавця та внутрiшньобудинкових систем багатоквартирного будинку ; 

3) значения тиску гарячоi: води повинно вiдповiдати параметрам, встановленим 

державними будiвельними нормами i правилами, який розмiщусrься на веб сайтi http://

kremenchuk-teplo.org. ua/puЫichni-dogovory.html . 

Порядок падания та вимоги до якостi послуги 

7. Виконавець забезпечуе постачання послуги безперервно з гарантованим рiвнем
безпеки, температур и та тиску. 

8. Надання послуги здiйснюсrься безперервно, крiм часу перерв, визначених
частиною першою статтi 16 Закону Украi:ни "Про житлово-комунальнi послуги". 

9. Виконавець забезпечуе постачання гарячоi: води у вiдповiднiй кiлькостi та якостi
згiдно з вимогами пунктiв 5 i 6 цього договору до межi зовнiшнiх iнженерних мереж 
постачання послуги виконавця та внутрiшньобу динкових систем багатоквартирного 
будинку (iндивiдуального (садибного) будинку). 

10. Контроль якiсних та кiлькiсних характеристик послуги здiйснюсrься за
показаниями вузла (вузлiв) комерцiйного облiку та iншими засобами вимiрювальноi: 

техюки. 

У разi надання послуги, що вироблясrься за допомогою систем автономного 
теплопостачання та/або iндивiдуального теплового пункту, визначення кiлькiсних та 
якiсних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здiйснюсrься за допомогою 
засобiв вимiрювальноi: технiки температури та тиску системи автономного 
теплопостачання та/або iндивiдуального теплового пункту. Засоби вимiрювальноi: 

. . . . . . . 

техюки, яю призначею для вим1рювання температури та тиску, повиню вщповщати 
. . . . 

вимогам законодавства про метролопю та метролопчну д1яльюсть. 

11. У разi виникнення aвapii: на зовнiшнiх iнженерних мережах постачання послуги
виконавець проводить аварiйно-вiдновнi роботи у строк не бiльше семи дiб з моменту 
виявлення ним факту aвapii: або повiдомлення споживачем виконавцю про аварiю. 

Облiк послуги 

12. Обсяг спожитоi: у бу динку послуги визначасrься як обсяг гарячоi: води, спожитоi:
в будинку, за показаниями засобiв вимiрювальноi: технiки вузла (вузлiв) комерцiйного 
облiку або розрахунково вiдповiдно до Методики розподiлу. 

Обсяг тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування внутрiшньобу динковоi: 

системи гарячого водопостачання (за наявностi циркуляцii:) розраховусrься вiдповiдно 
до Методики розподiлу. 

Якщо будинок оснащено двома та бiльше вузлами комерцiйного облiку гарячоi: 
води вiдповiдно до вимог Закону Украi:ни "Про комерцiйний облiк тепловоi: енергii: та 
водопостачання", обсяг спожитоi: послуги у будинку визначасrься як сума показань 
таких вузлiв облiку. За рiшенням спiввласникiв багатоквартирного будинку розподiл 
обсягу спожитоi: гарячоi: води здiйснюсrься для кожноi: окремоi: частини будинку, 
обладнаноi: вузлом комерцiйного облiку послуги. 
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Перерозподiл обсягiв спожитоi: послуги у будинку та перерахунок iз споживачем 
проводиться у тому розрахунковому пер10д1, в якому отримано в установленому порядку 

iнформацiю про невiдповiднiсть обсягу гарячоi: води, розподiленого окремим 
споживачам, обсягу, необхiдному для розподiлу, але не бiльше нiж за 12 розрахункових 
перюдш. 

26. Виконавець здiйснюе обслуговування та замiну вузла (вузлiв) комерцiйного
облiку , зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числi з 
демонтажем, транспортуванням i монтажем) та перiодичну повiрку засобу 
вимiрювальноi: технiки, який € складовою частиною вузла комерцiйного облiку, за 

рахунок плати за абонентське обслуговування. 

27. Замiна i обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування,
ремонт (у тому числi з демонтажем, транспортуванням i монтажем) та перiодична 
повiрка вузла (вузлiв) розподiльного облiку здiйснюсrься за рахунок споживача. 

28. Виконавець повiдомляе споживачу про час та дату контрольного зняття
показань засобiв вузла (вузлiв) розподiльного облiку не менше нiж за 15 днiв засобами 
телефонного або електронного зв'язку. 

29. Повiрка засобiв вимiрювальноi: технiки, якi € складовою частиною вузла (вузлiв)
комерцшного облiку, здшснюсrься вiдповiдно до Порядку подання засобiв 
вимiрювальноi: технiки на перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт, затвердженого 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi:ни вiд 8 липня 2015 р. № 474 (Офiцiйний вiсник 
Украi:ни, 2015 р., № 55, ст. 1803). 

Цiна та порядок оплати послуги, порядок та умови 

внесения змiн до договору щодо цiни послуги 

30. Споживач вносить однiею сумою плату виконавцю, яка складасrься з:

плати за послугу, визначеноi: вiдповiдно до Правил надання послуги з 
постачання гарячоi: води, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
Украi:ни вiд 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офiцiйний вiсник Украi:ни, 2020 р., 
№ 14, ст. 550), - в редакцii: постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi:ни вiд 8 
вересня 2021 р. № 1023, та Методики розподiлу, що розраховусrься 
виходячи з розмiру затвердженого уповноваженим органом тарифу та 
обсягу спожитоi: гарячоi: води або за нормами споживання, встановленими 
органом мiсцевого самоврядування, до встановлення вузла комерцiйного 
облiку ; 

плати за витрати тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування 
внутрiшньобудинковоi: системи гарячого водопостачання (за наявностi 
циркуляцii:), що розраховусrься виходячи з розмiру затвердженого тарифу 
на послугу з постачання тепловоi: енергii: та визначеного обсягу вiдповiдно 
до Методики розподiлу ; 

плати за абонентське обслуговування в розмiрi, визначеному виконавцем, 
але не вище граничного розмiру, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв Украi:ни, 
iнформацiя про яку розмiщусrься на офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевого 
самоврядування та/або веб-сайтi виконавця http://kremenchukteplo.org. ua/
struktura-tarifu/. 

31. Вартiстю послуг з постачання гарячоi: води та послуги з постачання тепловоi:
енергii: € встановленi вiдповiдно до законодавства тарифи. 

http://kremenchuk-teplo.org.ua/struktura-tarifu/
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Розмiр зазначених тарифiв зазначаеться на офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевого 

самоврядування та/або веб-сайтi виконавця http://kremenchuk-teplo.org. ua/ dlj 
a-juridichnih-osiЫ. 

У разi прийняття уповноваженим органом рiшення про змiну цiни/тарифу на 
послугу з постачання гарячоi: води та/або на послугу з постачання тепловоi: енергii: 
виконавець у строк, що не перевищуе 15 днiв з дати введения й/його у дiю, повiдомляе 

. . .

про це споживачу з посиланням на р1шення юдповщного 
 

органу. 

У разi змiни зазначеного тарифу протягом строку дii: цього договору новий розмiр 
тарифу застосовусrься з моменту його введения в дiю без внесения сторонами 
додаткових змiн до цього договору. Виконавець зобов'язаний забезпечити i:x 
оприлюднення на своему офiцiйному веб-сайтi. 

32. Розрахунковим перiодом для оплати обсягу спожитоi: послуги, обсягу тепловоi: 
енергii:, витраченоi: на забезпечення функцiонування внутрiшньобу динковоi: системи 
гарячого водопостачання (за наявностi циркуляцii:), е календарний мiсяць. 

Плата за абонентське обслуговування та плата за послугу нараховусrься щомiсяця. 

Початок i закiнчення розрахункового перiоду для розрахунку розмiру плати за 
абонентське обслуговування завжди збiгаються з початком i закiнченням календарного . . . 

МlСЯЦЯ ВlДПОВlДНО. 

33. Виконавець формуе та надае споживачу рахунок на оплату спожитоi: послуги та
обсягiв тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування внутрiшньобу динковоi: 
системи гарячого водопостачання (за наявностi циркуляцii:) не пiзнiше нiж за десять днiв 
до граничного строку внесения плати за спожиту послугу. 

Рахунок надасrься на паперовому нocii:. На вимогу або за згодою споживача 
рахунок може надаватися в електроннiй формi, зокрема за допомогою доступу до 

електронних систем облiку розрахункiв споживачiв. 

34. Споживач здiйснюе оплату за цим договором щомiсяця не пiзнiше 20 числа
. . 

м1сяця, що настае за розрахунковим перюдом, що е граничним строкам внесения плати 
за спожиту послугу. 

35. За бажанням споживача оплата послуги може здiйснюватися шляхом внесения
авансових платежш. 

36. Пiд час здiйснення оплати споживач зобов'язаний зазначити розрахунковий
перiод, за який вона здiйснюсrься, та призначення платежу (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 рахунок заборгованостi споживача за минулi 
розрахунковi перiоди у разi й наявностi (за винятком погашения пенi та штрафiв, 
нарахованих споживачевi), а у разi вiдсутностi такоi: заборгованостi - в рахунок 
майбутнiх платежiв споживача, починаючи з найближчих перiодiв вiд дати здiйснення 
платежу. 

37. У разi коли споживач внiс плату виконавцю за розрахунковий перiод не в
повному обсязi або бiльшому, нiж зазначено в рахунку, обсязi, виконавець здiйснюе 
зарахування коштiв згiдно з призначенням платежу. За вiдсутностi призначення платежу 
у такому порядку: 

- у першу чергу - в рахунок плати за послугу;

http://kremenchuk-teplo.org.ua/dlja-juridichnih-osib/
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Прикiнцевi положения 

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

Реквiзити виконавця 

Комунальне пiдприrмство 

«Теплоенерго» Кременчуцькоi мiськоi 

ради Кременчуцького району 

Полтавськоi областi 

Код згщно з €ДРПОУ: 31 700972 
мiсцезнаходження: вул. Софii:вська, 68, 
м. Кременчук, Полтавськоi: обл., 39600 

. . 

контакти для передач� показань вузлш 
облiку: сайт КА НВФ «ВАС» 

www.ekc.com.ua; у iнтерактивному режимi 
за тел. +38067-000-13-57; у голосовому 
режимi за тел. (0536) 79-43-57. 
номер телефону (0536) 75-87-22 
адреса електронноi: 
office@kremenchuk-teplo.org.ua 
офiцiйний веб-сайт: 
www.kremenchuk-teplo.org.ua 

Директор Радченко Р.1. 
- - - - -

пошти: 

http://kremenchuk-teplo.org.ua/



