
ДОГОВIР 
з власником (користувачем) будiвлi 

м. Кременчук 
про падания послуги з постачання тепловоi енергii 

_____ 20_р 

Комунальне пiдприемство «Теплоенерго» Кременчуцькоi: мiськоi: ради Кременчуцького 
району Полтавськоi: областi (далi - виконавець) в особi начальника вiддiлу збуту тепловоi: 
енергii: Кiйло В.М., що дiе на пiдставi довiреностi № 09/315 вiд 18.02.2021р.з однiеi: сторони, 
та 

(найменування юридичноi: особи або прiзвище, iм' я та по батьковi (за наявностi) фiзичноi: особи) 

(далi - споживач) в особi ___________________________ _ 
(прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника споживача) 

. . . 
що д1е на шдсташ ------------------------------- --

(найменування, дата, номер документа) 

з iншоi: сторони (далi - сторони), уклали договiр про нижченаведене. 

Предмет договору 

1. Виконавець зобов'язуеться надавати споживачевi послугу з постачання тепловоi:
енергii: для потреб опалення/на iндивiдуальний тепловий пункт для потреб опалення та 
приготування гарячоi: води (зайве закреслити) (далi - послуга) вiдповiдноi: якостi та в обсязi 
вiдповiдно до теплового навантаження, а споживач зобов'язуеться своечасно та в повному 
обсязi оплачувати надану послугу в строки i на умовах, що визначенi цим договором. 

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

мережi в частинi температури подавального трубопроводу, який розмiщуеться на веб - сайтi 
http://kremenchuk-teplo.org.ua/publichni-dogovory.html; 

2) тиск теплоносiя повинен вiдповiдати гiдравлiчному режиму тепловоi: мережi, який 
розмiщуеться наhttp://kremenchuk-teplo.org.ua/publichni-dogovory.html; 

3. Iнформацiя про споживача:
1) адреса:

вулиця ___________________ _ __ номер будинку _ _ _ __ 
населений пункт ____________ район _______________ _ 
область _______________________ 1ндекс _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

2) опалювана плаща (об'ем) будiвлi -_ _ __ кв. метрiв � _ _ _  куб. метрiв);
3) максимальне теплове навантаження будiвлi -_ _ _ __ Гкал/год.
4. Послуга надаеться за допомогою систем (необхiдне пiдкреслити):
автономного теплопостачання;
iндивiдуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
5. Будiвля обладнана вузлом (вузлами) комерцiйного облiку тепловоi: енергii:

Заводський номер, Показания 

Поряд-
назва та умовне засобу 

Дата останньоi: 
ковий 

позначення типу вимiрювальноi: Мiсце 
перiодичноi: 

Мiжповiрочний 
засобу технiки на дату встановлення iнтервал, рокiв 

номер 
вимiрювальноi: укладення 

повiрки 

технiки договору 

Порядок падания та вимоги до якостi послуги 

Примiтка 

6. Виконавець забезпечуе постачання теплоносiя з гарантованим ршнем безпеки,

http://kremenchuk-teplo.org.ua/publichni-dogovory.html
http://kremenchuk-teplo.org.ua/publichni-dogovory.html















