
ПУБЛIЧНИЙ IНДИВЩУ АЛЬНИЙ ДОГОВIР 
про падания послуги з постачання тепловоi енергii 

м. Кременчук «О5» листопада 2021 р. 

Комунальне пiдприемство «Теплоенерго» Кременчуцькоi: мiськоi: ради 

Кременчуцького району Полтавськоi: областi в особi директора Радченка Р.І., що дiе на 

пiдставi Статуту пiдприемства, (далi - виконавець). 

Загальнi положения 
1. Цей договiр е публiчним договором приеднання, який встановлюе порядок та умови

надання послуги з постачання тепловоi: енергii: для потреб опалення або на iндивiдуальний

тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячоi: води (далi - послуга)

iндивiдуальному споживачу (далi - споживач). Цей договiр укладаеться сторонами з

урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивiльного кодексу Украi:ни. Даний договiр е

публiчним договором приеднання, який набирае чинностi через 30 днiв з моменту

розмiщення на веб - сайтi http://kremenchuk-teplo.org.ua/publichni-dogovory.html .

2. 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/puЬlichni-dogovory.html .
Iнформування споживача про намiр змiни цiни/тарифу на послугу здiйснюеться 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.№130.

3. Фактом приеднання споживача до умов договору ( акцептування договору) е вчинення

споживачем будь-яких дiй, якi свiдчать про йога бажання укласти договiр, зокрема надання

виконавцю пiдписаноi: заяви-приеднання (додаток), сплата рахунка за надану послуги, факт

отримання послуги.

Предмет договору 
4. Виконавець зобов'язуеться надавати споживачу послугу вiдповiдноi: якостi та в обсязi

вiдповiдно до теплового навантаження будинку, а споживач зобов'язуеться своечасно та в

повному обсязi оплачувати надану послугу в строки i на умовах, що визначенi цим

договором. Обсяг спожитоi: споживачем послуги визначаеться як частина обсягу тепловоi:

енергii:, спожитоi: у будинку для потреб опалення, визначеноi: та розподiленоi: згiдно з

вимогами Закону У краi:ни "Про комерцiйний облiк тепловоi: енергii: та водопостачання", та

складаеться з:

• обсягу тепловоi: енергii: на опалення примiщення споживача безпосередньо;

• частини обсягу тепловоi: енергii: на задоволення загальнобудинкових потреб на

опалення, який складаеться з обсягу тепловоi: енергii: на опалення мiсць загального

користування i допомiжних примiщень будинку;

• та обсягу тепловоi: енергii: на забезпечення функцiонування внутрiшньобудинкових

систем опалення.

Обсяг тепловоi: енергii: на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення 

розподiляеться також на споживачiв, примiщення яких обладнанi iндивiдуальними 

системами опалення. 

5. Вимоги до якостi послуги:
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1) температура теплоносiя повинна вiдповiдати температурному графiку тепловоi:

мережi в частинi температури подавального трубопроводу, який розмiщуеться на

веб- сайтi http://kremenchuk-teplo.org.ua/puЬlichni-dogovory.html .

2) тиск теплоносiя повинен вiдповiдати гiдравлiчному режиму тепловоi: мережi, який

розмiщуеться на веб-сайтi http://kremenchuk-teplo.org.ua/puЬlichni-dogovory.html

Порядок падания та вимоги до якостi послуги 

6. Виконавець забезпечуе постачання теплоносiя з гарантованим рiвнем безпеки, обсягу,

температур и та величини тиску .Постачання тепловоi: енергii: для потреб опалення

здiйснюеться в опалювальний перiод безперервно, крiм часу перерв, визначених частиною

першою статтi 16 Закону У краi:ни "Про житлово-комунальнi послуги". Постачання тепловоi:

енергii: на iндивiдуальнi тепловi пункти для потреб опалення та приготування гарячоi: води

здiйснюеться безперервно, крiм часу перерв, визначених частиною першою статтi 16

Закону Украi:ни "Про житлово-комунальнi послуги" (зайве закреслити).

7. Виконавець забезпечуе постачання тепловоi: енергii: у вiдповiднiй кiлькостi та якостi

згiдно з вимогами пунктiв 5 i 6 цього договору до межi зовнiшнiх iнженерних мереж

постачання послуги виконавця та внутрiшньобудинкових систем багатоквартирного

будинку (iндивiдуального (садибного) будинку).

8. Контроль якiсних та кiлькiсних характеристик послуги здiйснюеться за показаниями

вузла (вузлiв) комерцiйного облiку тепловоi: енергii: та iншими засобами вимiрювальноi:

техюки.

9. У разi виникнення aвapii: на зовнiшнiх iнженерних мережах постачання послуги

виконавець проводить аварiйно-вiдновнi роботи у строк не бiльше семи дiб з моменту

виявлення факту aвapii: виконавцем або повiдомлення споживачем виконавцю про аварiю.

Облiк послуги 

10. Обсяг спожитоi: у будинку послуги визначаеться як обсяг тепловоi: енергii:, спожитоi: в

будинку за показаниями засобiв вимiрювальноi: технiки вузла (вузлiв) комерцiйного облiку

або розрахунково вiдповiдно до Методики розподiлу мiж споживачами обсягiв спожитих у

будiвлi комунальних послуг, затвердженоi: наказом Мiнрегiону вiд 22 листопада 2018 р. №

315 (далi - Методика розподiлу). Якщо будинок оснащено двома та бiльше вузлами

комерцiйного облiку тепловоi: енергii: вiдповiдно до вимог Закону У краi:ни "Про

комерцiйний облiк тепловоi: енергii: та водопостачання", обсяг спожитоi: послуги у будинку

визначаеться як сума показань таких вузлiв облiку. За рiшенням спiввласникiв

багатоквартирного будинку розподiл обсягу спожитоi: тепловоi: енергii: здiйснюеться для

кожноi: окремоi: частини будинку, обладнаноi: вузлом комерцiйного облiку послуги.

Одиницею вимiрювання обсягу спожитоi: послуги е гiгакалорiя (Гкал).

11. У разi коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами)

комерцiйного облiку тепловоi: енергii:, до встановлення такого вузла (вузлiв) облiку обсяг

споживання послуги у будинку визначаеться вiдповiдно до Методики розподiлу.

12. У разi виходу з ладу або втрати вузла комерцiйного облiку тепловоi: енергii: до

вiдновлення йога роботи або замiни ведения комерцiйного облiку спожитоi: послуги

здiйснюеться вiдповiдно до Методики розподiлу.

13. Початок перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку визначаеться:

• за даними електронного архiву - у разi отримання з нього iнформацii: щодо дати

початку перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку;
• з дати, що настае за днем останнього перюдичного огляду вузла комерцiйного

облiку, - у разi вiдсутностi електронного архiву.
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• вузла розподiльного облiку/приладу-розподiлювача тепловоi: енергii: - шляхом

повiдомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему облiку

розрахунюв споживача.

24. У разi ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла

(вузлiв) розподiльного облiку / приладiв-розподiлювачiв тепловоi: енергii:, якщо такi

показания зобов'язаний знiмати споживач, для цiлей визначення обсягу тепловоi: енергii:,

спожитоi: споживачем, протягом трьох мiсяцiв визначаеться середнiй обсяг споживання

споживачем тепловоi: енергii: у попередньому опалювальному перiодi, а за вiдсутностi такоi:

iнформацii: - за фактичний час споживання протягом поточного опалювального перiоду, але

не менше 30 днiв.

25. У разi вiдсутностi iнформацii: про показания вузлiв облiку та/або недопущения

виконавця до вузла (вузлiв) розподiльного облiку / приладiв-розподiлювачiв тепловоi:

енергii: для зняття показань засобiв вимiрювальноi: технiки пiсля закiнчення тримiсячного

строку з дня недопуску виконавець здiйснюе розрахунки iз споживачем як таким,

примiщення якого не оснащенi вузлами розподiльного облiку/приладами-розподiлювачами

тепловоi: енергii:. Пiсля вiдновлення надання показань вузлiв облiку / приладiв

розподiлювачiв тепловоi: енергii: споживачем виконавець зобов'язаний провести

перерозподiл обсягу спожитоi: послуги у будинку та вiдповiдний перерахунок.

Перерозподiл обсягiв спожитоi: послуги у будинку та перерахунок iз споживачем

проводиться у тому розрахунковому перiодi, у якому було отримано в установленому

порядку iнформацiю про невiдповiднiсть обсягу розподiленоi: тепловоi: енергii: окремим

споживачам в обсязi, необхiдному для розподiлу, але не бiльш як за 12 розрахункових

перюдш.

26. Замiна, обслуговування вузла (вузлiв) розподiльного облiку / приладiв-розподiлювачiв

тепловоi: енергii:, зокрема йога (i:x) огляд, опломбування, ремонт (у тому числi демонтаж,

транспортування i монтаж) та перiодична повiрка засобiв вимiрювальноi: техюки,

здiйснюеться за рахунок споживача.

27. Виконавець повiдомляе споживачевi про час та дату контрольного зняття показань
вузлiв розподiльного облiку / приладiв-розподiлювачiв тепловоi: енергii: не менш як за 15
днiв, засобами телефонного або електронного зв'язку.

28. У разi приготування гарячоi: води на iндивiдуальному тепловому пунктi будiвлi/будинку

обсяг тепловоi: енергii: для потреб опалення визначаеться за комерцiйним облiком з

урахуванням кiлькостi тепловоi: енергii:, витраченоi: на приготування гарячоi: води.

Цiна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесения змiн до договору щодо 

цiни послуги 

29. Споживач вносить однiею сумою плату виконавцю, яка складаеться з:

• плати за послугу, визначеноi: вiдповiдно до Правил надання послуги з постачання 
тепловоi: енергii:, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi:ни вiд 21 
серпия 2019 р. № 830 (Офiцiйний вiсник Украi:ни, 2019 р., № 71, ст. 2507), - в 
редакцii: постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi:ни вiд 8 вересня 2021 р. № 1022, та 

Методики розподшу, що розраховуеться виходячи з розм1ру 
 

затвердженого 
            уповноваженим органом тарифу та обсягу й споживання;

• плати за абонентське обслуговування в розмiрi, визначеному виконавцем, але не 

вище граничного розмiру, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв Украi:ни, iнформацiя 

про яку розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування 

та/або на веб-сайтi виконавця http://kremenchuk-teplo.org.ua/struktura-tarifu/ .
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У разi застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання тепловоi: енергii: плата 

за послугу з постачання тепловоi: енергii: визначаеться як сума плати, розрахованоi: виходячи 

з умовно-змiнноi: частини тарифу (протягом опалювального перiоду), а також умовно

постiйноi: частини тарифу (протягом року). 

30. Вартiстю послуги е встановлений вiдповiдно до законодавства тариф на теплову 

енергiю, який визначаеться як сума тарифiв на виробництво, транспортування та 

постачання тепловоi: енергii:. Розмiр тарифу зазначаеться на офiцiйному веб-сайтi органу 

мiсцевого самоврядування та/або на веб-сайтi виконавця http://kremenchuk-teplo.org.ua/

dljajuridichnih-osiЫ . У разi змiни зазначеного тарифу протягом строку дii: цього договору 

новий розмiр тарифу застосовуеться з моменту йога введения в дiю без внесения 

сторонами додаткових змiн до цього договору. Виконавець зобов'язаний забезпечити i:x 

оприлюднення на своему офiцiйному веб-сайтi. У разi прийняття уповноваженим органом 

рiшення про змiну цiни/тарифу на послугу виконавець у строк, що не перевищуе 15 днiв з 

дати введения i:x у дiю, повiдомляе про це споживачу з посиланням на рiшення 

вiдповiдного органу.

31. Розрахунковим перiодом для оплати обсягу спожитоi: послуги е календарний мiсяць. 

Плата за абонентське обслуговування нараховуеться щомiсяця. У разi застосування 

двоставкових тарифiв умовно-постiйна частина тарифу нараховуеться щомiсяця. Початок i 

заюнчення розрахункового перiоду для розрахунку за платою за абонентське

ВlДПОВlДНО. обслуговування завжди збiгаються з початком i закiнченням календарного 

мiсяця

32. Виконавець формуе та надае рахунок на оплату спожитоi: послуги споживачу не 

пiзнiше нiж за десять днiв до граничного строку внесения плати за спожиту послугу. 

Рахунок надаеться на паперовому нocii:. На вимогу або за згодою споживача рахунок може 

надаватися в електроннiй формi, у тому числi за допомогою доступу до електронних систем 

облiку розрахункiв споживачiв.

33. Споживач здiйснюе оплату за цим договором щомiсяця не пiзнiше 20 числа дня мiсяця, 

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

послугу.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здiйснюватися шляхом внесения 

авансових платежш.

35. Пiд час здiйснення оплати споживач зобов'язаний зазначити розрахунковий перiод, за 

який вона здiйснюеться, 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 

(йога 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.

36. 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:

1) в першу чергу - в рахунок плати за послугу;

2) в другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

3 7. Споживач не звiльняеться вiд оплати послуги, отриманоi: ним до укладення цього 

договору. 

38. Плата за послугу не нараховуеться за час перерв, визначених частиною першою статтi 

16 Закону Украi:ни "Про житлово-комунальнi послуги".

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


Права i обов'язки сторiн 

39. Споживач мае право:

1) одержувати своечасно та належноi: якостi послугу згiдно iз законодавством та

умовами цього договору;

2) без додатковоi: оплати одержувати вiд виконавця iнформацiю про цiну/тариф на

послугу, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру цiни/тарифу на

послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про й споживчi

властивостi. Така iнформацiя надаеться засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi

"Реквiзити виконавця" цього договору, у строк, визначений Законом Украi:ни

"Про доступ до публiчноi: iнформацii:";

3) на вiдшкодування збиткiв, завданих йога майну, шкоди, заподiяноi: йога життю

або здоров'ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуги та

незаконного проникнення в належне йому житло (iнший об'ект нерухомого

майна) виконавця або йога представникiв виконавця;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо iнше не визначене законодавством,

виявлених недошюв у наданю послуги;

5) на зменшення в установленому законодавством порядку розм1ру плати за

послугу в разi й ненадання, надання не в повному обсязi або зниження й якостi;

6) отримувати вiд виконавця неустойку (штраф) у розмiрi 0,01 вiдсотка вартостi

середньодобового споживання послуги з постачання тепловоi: енергii:, визначеноi:

за попереднiй опалювальний перiод (а у разi ненадання послуги у попередньому

опалювальному перiодi - за фактичний час споживання протягом поточного

опалювального перiоду, але не менше 30 днiв), за кожен день ненадання послуги,

надання й не в повному обсязi або надання послуги неналежноi: якостi (за

винятком нормативних строкiв проведения аварiйно-вiдновних робiт або

перiоду, протягом якого здiйснювалася лiквiдацiя або усунення виявлених

неполадок, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевiрку кiлькостi та якостi послуги в установленому законодавством

порядку;

8) складати та пiдписувати акти-претензii: у зв'язку з порушенням порядку надання

послуги, змiною й споживчих властивостей та перевищенням строкiв проведения

аварiйно-вiдновних робiт;

9) без додатковоi: оплати отримувати вiд виконавця на зазначений споживачем засiб

зв'язку детальний розрахунок розподiлу обсягу спожитоi: послуги мiж

споживачами будинку у строк, визначений Законом Украi:ни "Про доступ до

публiчноi: iнформацii:";

1 О) без додатковоi: оплати отримувати на зазначений споживачем засiб зв'язку 

iнформацiю про проведенi виконавцем нарахування плати за послугу (з 

розподiлом за перiодами та видами нарахувань) та отриманi вiд споживача 

платежi у строк, визначений Законом Украi:ни "Про доступ до публiчноi: 

iнформацii:"; 

11) вiдключитися вiд систем (мереж) централiзованого опалення (теплопостачання)

вiдповiдно до Порядку вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого

опалення та постачання гарячоi: води, що затверджений наказом Мiнрегiону вiд

26 липня 2019 р. N 169; це право не звiльняе споживача вiд зобов'язання

вщшкодовувати частину обсягу тепловоi: енергii: на задоволення

загальнобудинкових потреб на опалення, який складаеться з обсягу тепловоi:

енергil на опалення мiсць загального користування i допомiжних примiщень









надсилае споживачевi попередження про те, що у разi непогашення ним заборгованостi 

надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з 

повiдомленням про вручения) та шляхом повiдомлення споживачевi через йога особистий 

кабiнет. Таке попередження надсилаеться споживачевi не ранiше наступного робочого дня 

пiсля закiнчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором. 

Обмеження (припинення) надання послуги здiйснюеться виконавцем вiдповiдно до частини 

четвертоi: статтi 26 Закону Украi:ни "Про житлово-комунальнi послуги" протягом 30 днiв з 

дня отримання споживачем попередження вщ виконавця. 

49. Постачання послуги у разi обмеження (припинення) й надання вiдновлюеться в повному

обсязi протягом наступного дня з дати повного погашения заборгованостi за фактично

спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацiю заборгованостi. Витрати

виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з вiдновлення й постачання у

випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на споживача, якому здiйснювалося

обмеження надання послуги, вiдповiдно до кошторису витрат на вiдновлення надання

послуги, складеного виконавцем.

Строк дii договору, порядок i умови 

внесения до нього змiн, продовження його дii 

50. Цей договiр набирае чинностi з моменту акцептування йога споживачем, але не ранiше

юж через 30 днiв з моменту опублiкування i дiе протягом одного року з дати набрання

ЧИННОСТl. 

51. Якщо за один м1сяць до заюнчення строку дii: цього договору жадна 1з сторш не

повiдомить письмово iншiй сторонi про вiдмову вiд договору, договiр вважаеться

продовженим на черговий однорiчний строк.

52. Цей договiр може бути розiрваний у разi прийняття рiшення спiввласниками щодо змiни

моделi договiрних вiдносин вiдповiдно до статтi 14 Закону Украi:ни "Про житлово

комунальнi послуги".

53. У разi вiдключення примiщення споживача вiд систем (мереж) централiзованого

опалення (теплопостачання) в установленому законодавством порядку цей договiр не

припиняе своеi: дii:.

54. Припинення дii: цього договору не звiльняе сторони вiд обов'язку виконання зобов'язань,

яю на дату такого припинення залишилися невиконаними.

Прикiнцевi положения 
5. 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 примiщення споживача або iншими засобами зв'язку, зазначеними споживачем.



Реквiзити виконавця 

Комунальне пiдприемство «Теплоенерго» 

Кременчуцькоi: мiськоi: ради 

Кременчуцького району Полтавськоi: областi 

Код згiдно з €ДРПОУ: 31700972 

мiсцезнаходження: вул. Софii:вська, 68, 

м. Кременчук, Полтавськоi: обл., 39600 

Контакти для передачi показань вузлiв облiку: 

• сайт КА НВФ «ВАС» www.ekc.com.ua ;

• у iнтерактивному режимi за тел. +38(067)000-13-57;

• у голосовому режимi за тел. +38(0536)79-43-57

Контакти виконавця: 

• тел. +38(0536)75-87-22;

• адреса електронноi: пошти

office@kremenchuk-teplо.org. ua;

• офiцiйний веб-сайт

www.kremenchuk-teplo.org.ua

Директор _ _ _ _ _ _ __    Радченко Р. І.

www.kremenchuk-teplo.org.ua
office@kremenchuk-tepl%D0%BE.org.%20ua
www.ekc.com.ua



