
ЗАТВЕРДКЕНО
постановор Кабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи

вiд 21 серпня 2019 р. jt,lb 830

договIр N} 2бз
з власником (користувачем) будiвлi

про закупiвлю пос"пуги з постачання тепловоi енергii
за державнl кошти

м. Охтирка ll 0/ 202| р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕIIОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (БРОКЕНЕРГlЯ>> (лiцензiя на
ПОСТаЧаННЯ ТеплОВоi енергii J$ 2664 вtд29.10.2015р.), (да-пi -виконавець) в особi директора Юрка
григорiя Миколайовича, що дiе на пiдставi Статуry, з однiеi стороЕи, та

Охтирська загальноосвiтня foкола I-III сryпенiв М1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
Областi (далi - споживач), в особi директора Шульженко Iпесси АнатолiiЪни, що дiе на
пiдставi Стаryryо (далi - сторони), уклали договiр про нижченаведене:

Предмет договору о

1. Виконавець зобОв'язуеться надавати споживачевi пос.тryry з постачання тепловоi енергii
дJIя потреб опаленнlна iндивiдуа-тlьний тепловий tryнкт дJUI потреб опа.пення (далi - послуга)
ВiДПОВiДнОi якостi та в обсязi вiдповiдно до теплового наваIIтаження, а споживач зобов'язуеться
своечасно та в повному обсязi оплачувати надаIIу послугу в строки i на умовах, що визЕаченi цим
договором.

1) Найменування посJý/г: ДК 021:2015- 09320000 - 8 <Пара, гаряча вода та пов'язана
продукцiя> в кiлькостi275,22l037 Гка.тl. Е

обсяги ПосJý/г можуть бути зменшенi за-rrежно вiд роrrльного фiнансування видаткiв
споживача.

2) OpieHToBHa BapTicTb тепловоi енергii, що постачаетЬся спожиВачу, за поточний piK,
вiдповiдно до тарифiв' дiючих на моменТ укJIадення договору' стаЕовить 505 005,83 .р".,
пдв 101 001,17 грн., усього 606 007,00 грн. (Шiстоот шiсть тисяч ciM грн.00 коп.)

BapTicTb цього договору може бути зменшена за взаемною згодою cTopiH.
з) У разi, якщо BapTicTb споживtlння тепловот енергiт за пiдсумпur" ро.рахункового

перiолу виявиться бiльша, нiж цiна договору, споживач зобов]язаний повнiстю ро.р*у"urися за
спожиту теплову енергiю у TepMiH, передбачений договором.

2, Вимоги до якостi посJIуги:

1) температура теплоносiя повинна вiдповiдати температурному графiку тепловоi мережi в
частинi температури подавапьЕого трубопроводУ вiдповiдно до затвердженого органами мiсцевого
самоврядування температурногографiка за усереднеЕою температуроюзовнiшнього повiтря за
промiжок часу 12-24 годиЕ, який визначаеться диспетчером теплових мереж за-rrежно вiд довжини
мереж, клiматичних умов та iнших факторiв;

r2) тиск теплоносiя подавального трубопроводу становить вiд 40 до 52 MeTpiB водяного стовпа,
що вiдповiдае гiдравлiчному режиму тепловоi мережi.



3. Iнформацiя про споживача:

4. У булiвлi встановлений iндивiдуа_тrьний теrr.тrовий пункт (ла:ri-IТЩ.

5. Будiвля обладна"rrа вузлом комерцiйного облiку тепловоi енергiт

Порядок надання та вимоги до якостi посJIуги

6. Виконавець забеЗпечуе постачанНя теплонОсiя безпеРервнО з гарантованим piBHeM безпеки,
обсяry, температури та величини тиску.

7. Наданн" ,o"iry." здiйснюеться безперервIlо, KpiM перерв, визначених частиною першою
cTaTTi 1 б Закону УкраrЪи'оПро житлово-комуна.пьнi ПосJцrги''.

8. Постачання тепловот енергii',для потреб централiзоваIIого опапенЕя здiйснюеться в
опаJIюваJIЬний перiоД безперервно, KpiM часу перерв, визначоних частиною першою cTaTTi 16 Закону
УкраiЪи' ОПро житлово-комунальнi посJцч ги''.

9. Виконавець забеЗпечуе вiдповiднiсть кiлькiсних та якiсних харЕжтсристик посJц/ги
пункту 1 цього договору на межi центра;riзов€Iних iнженерно-технiчних систем постачання

вимогtlм
послуги

виконавця та внутрiшньобудинкових систем будiвлi.

10. Визначення якiсних та кiлькiсних показникiв
(вузлiв) комерцiйного облiку.

посJц/ги здrисIIюсться за показаннями вузла

1 1. У випадку виникнеЕня aBapii на центрапiзованих iнженерно-технiчних системах пOстачаншI
посJryги виконавця виконtlвець проводить аварiйно-вiдновнi роботи у строк не бiльше семи дiб з
моментУ виявленЕя факту aBapii виконавцем або повiдомлення споживачем виконавця про аварiю.
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Облiк посJryги

12. обсяг спожитоi у будiвлi послуги визначаеться як обсяг тепловоi енергii, спожитоi в будiвлi
за lrоказаннями вузла (вузлiв) комерцiйного облiку.

Одиницею вимiру обсяry спожитоi посJryги е гiгака_гlорiя (Гкал).

13. У разi коли булiвля на дату укладеЕня цього договору не обладнана вузлом (вузлами)
комерцiйного облiку тепловот енергii до встановлення такого 

"узла 
(вузлiв) облiку о6.". споживrtння

послугИ У будiвлi визначаетьсЯ за нормоЮ споживtlЕня, встановленою органом мiсцевого
самоврядування, що пiдлягае щомiсячному коригуванню виконtlвцем за фактишrою кiлькiстю годин
постачанНя тепловоi енергii та фактичною середньомiсячною температурою зовнiшнього повiтря.

14. У разi виходу з паду або втрати вузла комерцiйного облiку тепловоi енергii до вiдновлення
його робОти абО замiнИ веденнЯ комерцiйного облiку спожитоТ посJrуги здiйснюеться вiдповiдно до
Методики розподi.гry мiж споживачап4и обсягiв спожитих у будiвлi комунrrльних посJryг, затвердженоi
наказом..МiнретiонУ вiд22 листопада2018 р. м 315, з урахУванням середнього обiяry споживання
тепловоТ епергii протягом попереднього опЕlлювtlльного перiоду, а у разiвiдсутностi такоТ iнформацi1
- за фактиЧний чаС споживанНя протягоМ потоtIногО опtlлюваJIьного перiоДу, €UIе не менше З0 днiв.

15. Початок перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку визЕачаеться:

за даними електронного apxiBy - в разi отримання з нього iнформацii щодо дати початку
перiоду виходу з ладу вузла комерuiйного облiку;

з дати, наступноi за днем останнього перiодичного огJIяду вузла комерцiйного облiку, - в разiвiдсутностi електронного apxiBy.

кiнцем перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку е день прийнятгя на абонентський
облiк вiдремонтованого або заллiненого вузла комерцiйного облiку.

16. Початок перiоду вiдсутностi вузла комерцiйного обл!ку у зв'язку з його втратою
визначаетЬся з дня, наступIIого за днем останнього дистанцiй"оaо'оrрrмання показань, або з дня,наступного за днем останнього знятгя його показань (в ycix iнших випадках).

кiнцем перiоду вiдсутностi вузла комерцiйного облfку у зв'язку з його втратою е датаприйняття на абонентський облiк вузла комерцiйного облiку, встановл."оiо на зшлiну йрur.rо.о.
l7. На час вiдсутностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його ремонтом, проведення

повiрки фемонry) засобiв вимiрювальноi технiки, якi € складовою частиноIо вузла облiку, ведення
комерцiйного облiку здiйснюеться вiдповiдно до Методики розподiлу мiж споживачами обсягiв
спожитих у будiвлi комунЕ}льЕих послуг з урахуванням середнього обсяry споживання тепловоi
енергiТ протягоМ попереднього опtlлю"*"*rо.о перrоду.

початок перiолу вiдсутностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його ремонтом, проведення
повiркИ фемонту) засобiВ вимiрювальноi технiки, якi Ъ 

-.ппuдо"оо 
частиною вузла облiку,

визЕачаеться з дати, наступноi за днем демонтажу вузла комерцiйного облiку. Кiнцем перiоду
вiдсутностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку . йо.о ремонтом, проведеЕням фемонry) повiрки
засобiв вимiрювальноi технiки, якi е складовою частиною вузла облiку, ремонтом е день прийняття
на абонентський облiк.

18. Зняття показань засобiв вимiрювальноi технiки вузла (вузлiв) комерчiйного облiку тепловот
енергii здiйснюеться щомiсячно з 25 по 28 число з 80бдо 17б0 годин виконавцом у присутностi
споживача або його представника, KpiM випадкiв, коли зняття таких показань здйСнюеться
викоЕавцем за допОмогоЮ систеМ дистанцiйного знятТя показань або надчшня звiту''про фактичнеспоживання тепловоi енергii на паперовому Hocii або в електронному видi.



У такому разi виконавець зобов'язадrий забезпечити можливiсть самостiйного (без
додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями
вузла (вузлiв) комерцiйНого облiКу спожиВачем через електронну систему облiку розрахункiв
споживачiв.

19. У разi вiдсутностi iнформацii про показання вузла (вузпiв) комерцiйного облiку та/або
неДопущення споживачем виконавця до вузла (вузлiв) комерчiйного облiку для зняття покtвань
засобiв вимiрювальноi технiки дJuI визначення обсягу тепловоi енергiТ, спожитоi в будiвлi,
визначаеться середнiй обсяг споживання тепловоi енергii в булiвлi протягом попередЕього
Оп;tлЮВztльного перiоду, а у разi вiдсутностi такоi iнформацii - за фактичний час споживання
протягом поточного опz}лювшIьного перiоду, ttле не менше 30 днiв.

Пiсля вiдновлення надання показаЕь вузлiв комерцiйного облiку виконавець зобов'язаний
провести пepop€lxyrloK iз споживачем.

Перерахунок iз споживачем проводиться у тому розрахунковому перiодi, в якому було
отримано в установленому порядку iнформацiю про невiдповiднiсть обсяry, але не бiльше нiж за 12
Розрахунковихперiодiв. 4

20. Виконавець мае право доступу до будiвелъ, примiщень i споруд, у яких встановлено вузли
комерчiЙного облiку, дJuI перевiрки cxopoнHocTi таких вузлiв облiку, зняття покtваIIь ix засобiв
вимiрювальноi технiки та перiодичного огJIяду в порядку, визначеному закоЕом i цим договором.

Перiодичний огляд вузла (вузлiв) комерцiйного облiку здiйснюёться виконавцем пiд час зняття
покzвань. У разi дистанцiЙного зняття покzlзzlнь перiодичниЙ огляд проводиться виконавцем не рiдше
одного разу на piK.

Споживач повiдомляе виконавця про недолiки в роботi вузла комерцiйного облiку протягом
п'яти робочих днiв з дня виявлення засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi "Реквiзити i пiдписи
cTopiH" цього договору.

Щiна та порядок оплати послуги9

21. Споживач вносить ппату виконавцю, яка складаеться з плати за посJIугу, що розраховуеться
ВИХОДячи з розмiру затвердженого тарифу на посJryry та обсяry спожитоi послуги.

у разi застосування двоставкового тарифу на послуry з постачання тепловоi енергii плата за
послугу з постачаЕня тепловоi енергii визначасться як сума плати, розрахованоi виходячи з умовно-
змiнноi частиIIи тарифу (протягом опаJIювt}льного перiоду) та обсягу споживання або за нормою
споживання, встановленою органом мiсцевого самоврядуванЕя, що пiдлягае щомiсячному
коригуванню виконавцрм послуги за фактичною кihькiстю годин постачанЕя тепловоi енергii та
фактичною середньомiсячною темrrературою зовнiшнього повiтря (у випадку, визначеному Законом
украiни О'про комерцiйний облiк тепловоi енергii та водопостачання"), а також умовно-постiйноi
частини тарифу (протягом року).

22. Щiною (вартiстю) послуги е встановлений
енергiю, який визначаеться як сума тарифiв на
тепловоi енергii.

вiдповiдно до законодавства тариф на теплову
виробництво, транспортуваншI та постачання

Станом на дату укJIадення цього договору вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy
Охтирськоi MicbKoi ради вiд 2T.12.2020 Ns |72 <Про внесення змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy Охтирськоi MicbKoi ради вiд 13.10.2020 м154 пПро внесення змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy ОхтирськоТ MicbKoi ради вiд 23.09.2020 ]ф152 кПро встановлення тарифiв на теплову
енергiю дJuI населення, бюджетних установ та iнших споживачiв MicTa, якi надаються
ТоВ кБРокЕНЕРГUI>)) тариф на теплову енергiю для бюджетних установ становить 1834,91
грн./ Гкал (без ПЩВ) , а за умови встановлення двоставкового тарифу:

ц



гривеIIь за. . умовно-змiнна частина тарифу;
гривень за - умовно-постiйна частина тарифу.

У разi прийняття уповноваженим оргаЕом рiшення про змiну цiни/тарифу на зазначеЕу послугу
виконавець у строк, що не перевищуе 15 днiв з дати введення Тх у дiю, повiдомляе про це споживачу
з посиланням на рiшення вiдповiдних органiв.

У разi змiни зазначеного тарифу протягом строку дii цього договору новий розмiр тарифу
застосовуеться З моментУ його ввеДенЕя В дiю беЗ внесення сторон€lми додаткових змiн до цього
договору.

23. ТриваЛiсть розрахунковогО перiолУ дJUI визначення обсяry спожитоТ послуги, здiйснення
розподirry обсягу спожитих ПосJц/г, оплати посJIуги виконавцю не може перевищувати мiсяць.

24. Виконавець формуе та не пiзнiше 10 числа мiсяця, настуlrного за розрахунковим, надае
рахунок на оплату посJý/ги.

, Рахунок надаеться на паперовQму Hocii7 в електронному виглядi, зокрема за допомогою
електрош{их систем облiку розрахункiв споживача.

рахунок на оплату спожитоi посJryги надаеться не пiзнiше нiж за десять днiв до граничного
строку внесення плати за спожиту посJryry.

25, СпожИвач здiйсНюе оплаТу за циМ договором щомiсяцf не пiзнiше 20 числа мiсяця,
наступного за розрахунковим перiодом, що с граниЕIним строком внесеЕня плати за спожиту послуry.

26. оплата послуг споживачем може здiйснюватися IIIJUIxoM
розмiрi погодженому сторонаN{и.

внесення авансових платежiв, у

27, Пiд час здiйснення оплати споживач зобов'язаний зазначити розp;жунковий перiод, за який
вона здiйСнюеться, та призЕаЧення платежу (плата виконавцю, сплата пенi, штрафiв).

у разi коли споживачем не визначено розрахунковий перiод, або коли за зазначений
споживачем перiод виникJIа переплата, виконtlвоць мае пршо зарчжувати такий платiж (його частину
в розмiрi переплати) в рахунок заборгованостi споживача.u,""yoi розрахуЕковi перiоiи, якщо така
е, а якщо такоi немае, - в рахунок майбутнiх платежiв спож#Ьача,ror"rru-"" з найближчих до датиздiйснення платежу перiодiв фозрахункових мiсяцiв).

Виконавець не ма€ права зараховувати
та штрафiв, нараховtlЕих споживачевi.

Права i обовrязки cTopiH

29. Споживач мас право:
:.
t) одержувати своечасно та належнот якостi посJryry згiдно iз законодilвством та умовами цьогодоговору;

2) беЗ ДОДаТКОВОi ОПЛаТИ Одержувати вiд викоIIавця iнформацiю про цiну/тариф на послуry,
загЕrльну BapTicTb мiсячного платежу, структуру чiни/тарифу 

"u 
.ro"ny.Y, ;o;;;';io*""unr" ,uпорядок надання послуги' а також про ii споживчi властивостi. . ;

Така iнфоРмацiЯ надаетьсЯ засобали зв'язку, зzвначеними в роздiлi 
ооРеквiзити i пiдписи cTopiH''

цього договору, у строк, визначений Законом Украiни "Про доступ до публiчноi iнформацiГ';

платУ виконавцЮ за посJryry в рахунок погаrтrення пенi

визначених частиною першою cTaTTi 16



3) на вiдшкодування збиткiв, завданих його майну, шкоди, затlодiяноi його )ш,Iттю або
здоров'ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проЕикнення в
нi}лежне йому житло (iнший об'ект нерухомого майна) виконавця або його представникiв;

4) на усунення протягом 3-х (трьох) робочих днiв , якщо iнше не визначене законодавством,
виявлених недолiкiв у наданнi посJryги;

5) на зменшення в установленому законодавством порядку розмiру плати
ненадання, надання не в повному обсязi або зниження Гi якостi;

6) отримувати вiд виконавця штраф за перевищення cTpoKiB проведення

за послуry в разi u

аваршно-вlдновних

робiт в устtlновленому законодавством порядку;

7) на перевiрку кiлькостi та якостi послуги у встановпеному зЕжонодавством порядку;

8) складати та пiдписувати акти-претензii у зв'язку з порушенням порядку надання послуги,
змiною rf споживчих властивостей та перевищенням cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт;

9) без додатковоТ оплати отримувати iнформацiю вiд виконавця засобаrrли зв'язку, зtвначеними
fi роздiлi "Реквiзити i пiдписи сторiн"tlього договору, про проведенi виконавцем нарzжування плати
за послуry (з розподiлом за перiодами та видами нарахувань) та отриманi вiд споживача платежi у
строк, визначений Законом УкраiЪи "Про доступ до публiчноi iнформацi'f';

10) у встановленому зtlконодавством порядку вiдкrпочитися вiд систем (мереж)
централiзованого теплоrrостачання;

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

30. Споживач зобов'язаний:

1) своечасно вживати заходiв до усунення виявлених непол&док, пов'язаних з отриманням
ПОСJý/Ги, що виникJIи з його вини;

2) забезпечувати цiлiснiсть обладнання приладiв (вузлiв) облiку послуги вiдповiдно до умов
цього договору тане втручатися в iх роботу; s

3) оплачувати надану послугу за цiною/тарифом, що визначенi встановленими вiдповiдно до
законодавства у строки, встановленi цим договором; i

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожожноi та газовоi, санiтарних норм;

5) у разi несвоечасЕого здiйснення платежiв за посJIуry сплачувати пеню в розмiрах,
установлених цим договором;

б) iнформувати протягом мiсяця виконавця lrpo змiну власника булiвлi споживача у разi
вiдчуження булiвлi;

7) лотримуватися вимог житлового та мiстобудiвного законодавства пiд час проведення
ремонту чи реконструкцiТ булiвлi (iншого об'екта нерухомого майна), не допускати порушення
законних прав та iHTepeciB iнших учасникiв вiдносин у сферi житлово-комунальних посJryг;

8) забезпечити своечасну пiдготовку об'ектiв, що перебувають у його власностi, до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод.

31. Виконавець мае право:

1) вимагати вiд споживача дотримання вимог правил експJryатацii жилих примiщень, caHiTapHo-
гiгiенiчних правил i правил пожежноТ безпеки, iнших нормативно-прilвових aKTiB у сферi
комунальних послуг;

l

2) вимагати вiд споживача своечасного проведення робiт з усунення виявлених неполадок,
пов'язаних з отриманнrIм посJý/ги, що виникли з вини споживачq або вiдшкодування BapTocTi таких
робiт, якщо ix проводив виконавець;



r

/

_1

/ 3) доступу до булiвлi споживача дjul лiквiдацii аварiй, проведення технiчних та

/ профiлактичних.огJulдiв i перевiрки показань вузлiв облiку, що забезпечують облiк споживаннrI
| / гIосJIуги в будiвлi, в порядку, визначеIIому законом i цим договором;l/
l' 4) обмежити/припинити надання послуги в разi iT неоплати або оtтлати не в повному обсязi
l протягом 30 днiв з днrI, наступного за днем отримання споживачем попередження вiд виконавця,

l opiM випадкiв, коли якiсть таlабо кiлькiсть посJryги не вiдповiдае yMoBitM цього договору;
I

I 5) на вiдшкодування збиткiв у разi наявностi порушень у роботi теfIлового обладнання
опоживач4 що призвели до перебоiЪ у технологiчному процесi постачання тепловоi енергii;

6) звертатися до суду в разi порушення споживачем умов цього договору.

32. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати своечаснiсть надання, безперервнiсть i вiдповiдну якiсть послуги згiдно iз
зако}Iодавством та умова]\4и цього договору, зокрема шляхом створення системи управлiння якiстю
вiдповiдно до нацiона-rrьних або мiжнародних стандартiв;

' 2) забезпечити надiйне постачаннЯ обсягiв тепловоi енергii вiдповiдно до умов договору та
стандартiв;

3) без додатковоi оплати надавати споживачу в установлоному законодавством цорядку
необхiдну iнформацiю про цiну/тариф, загальну BapTicTb мiсячного платежу, структуру цiни/тарифу,
норми споживання та порядок надання [осJý/ги, if споживчi властивоСгi, а також iншу iнформацiю,
передбачену зiжонодавством;

4) своечасно проводити пiдготовку об'ектiв житлово-комунапьного госrтодарства, якi
ПеРебУвають У Його власностi (користуваннi), до експJryатацii в осiнньо-зимовий перiод;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензii та скарги споживача i проводити
вiдповiднi перерахунки розмiру плати за посJryгу в разi if ненадання, надання не в повному обсязi,
Еесвоечасно або неналежнот якостi, а також в iнших випадкЕlх, визначених цим договором;

Е
6) вживати заходiв до лiквiдацii аварiй, усунення порушень якостi послуги, що сталися з вини

виконавця або на об'сктах, що перебувшоть у його власностi (корисryваннi), в установленi
законодавством строки; ,/

7) виплачувати споживачу штраф за lrеревищення встановлених cTpoKiB проведення аварiйно-
вiдновних робiт у розмiрi, визначеному цим договором;

8) свосчасно реагувати Еа виклики споживача, пiдписувати акти-претензii, вести облiк вимог
(претензiй) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своечасно та вfiасним коштом проводити роботи
пов'язаних з наданням ПосJц/ги, lцо виникли з його вини;

з усуненЕя виявлених неполадок,

10) iнформувати споживача про наlrлiр.змiни цiни/тарифу на послуry з обгрунтуванням такоi
необхiдностi у порядку, визначеному Мiнрегiоном;

11) iнформувати споживача про рiшення уtIовноважених органiв щодо змiни цiни/тарифу на
посJIуry у строк, що не перевищуе 15 днiв з дати введення ik у дiю, з посиланням на рiшення
вiдповiдних органiв;

12) фiксувати iнформацiю про виникнення аварiйних ситуацiй та вжитi заходи до Тх усуненшI у
журналi аварiйних заJIвок.



ВiдповЦальнiсть cTopiH за порушення вимог договору

33. СтороЕи несуть вiдповiдальнiсть за невиконrlння умов цього договору вiдповiдно до
законодавства та цього договору"

34. У разi несвоечасного здiйснення платежiв споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмiрi
не бiльше 0,01 вiдсотка суми борry за кожsн день прострочення. Загальний розмiр сплаченоi пенi не
може перевищувати 100 вiдсоткiв загальноi суми борry.

Нарахування пенi починасться з першого робочого дЕя, наступного за ocTaHHiM днем
граничного строку внесення плати за посJrугу.

35. У разi ненадання послуги, надання ii не в повному обсязi або невiдповiдноi якостi
виконавець зобов'язаний самостiйно протягом мiсяця, що настае за розрахунковим, здiйснити
перерахунок BapTocTi послryги за весь перiод ii ненадання, надання не в повному обсязi або
невiдповiдноi якостi, а також сплатити споживачу штраф у порядку та розмiрi визначених чинним

?аконодавством. 4
36. Оформлення претензiй споживача щодо ненадання посJIуги, надання Ii не в повному обсязi

або неналежноТ якостi здiйснюеться в порядку, визнчцIеному статтею 27 Закону Украiни ООПро

житлово-комунальнi посл5rги".

Перевiрка вiдповiдностi якостi надання посJrуги здiйснюоться вiдповiдно до Порядку
проведеЕня перевiрки вiдповiдностi якостi надання деяких комунЕrльних послуг та послуг з

управлiння багатоквартирним будинком параN,Iетр{lм, передбаченим договором про надання
вiдповiдних послуг, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 грудня
2018 р. ]ф 1145 (Офiцiйний вiсник УкраiЪи, 2019 р., Nч 4, ст. 133).

Виконавець зобов'язаний прибути на виклик споживача для перевiрки якостi наданЕя послуги у
строк не пiзнiше нiж протягом однiсi доби (щоденно з 800до 1700, KpiM вихiдних та святкових днiв), з
моменту отримання вiдповiдного письмового повiдомлення споживача.

37. Виконавець не несе вiдповiдальностi за ненаданш{ посJryги, надання iT не в повному обсязi
або невiдповiдноi якостi, якщо доведе, що на межi централiзованих iнженерно-технiчних систем
постачання посJIуги виконавця та внутрiшньобудинкових сиСтем багатоквартирного будинку fi якiсть
вiдповiда_тlа вимогам, встановленим цим договором, та актаL{ законодавства.

Обов'язок щодо забезпечення готовностi до наданнrI посlý/ги внутрiшньобудинкових систем,
Що розтulшованi в булiвлi , примiщеннi, спорудi i призначенi для надання посJIуги покладаеться на
власника такоi булiвлi , примiщення, споруди.

Виконавець не несе вiдповiдальностi за 
"енадання 

послуги, надання Ti не в повному обсязi або
невiдповiдноi якостi пiд час перерв, передбачених частиною першою cTaTTi 16 Закону Украiни "про
житлово-комуна-ltьнi посJцrги".

38. ВиконавецЬ мае правО обмежитИ (припинити) надання посJrуги споживачевi у разi
непОгашення в повному обсязi заборгованостi з оплати спожитоi посJIуги.

Виконавець надсилае споживачевi попередження про то, що в разi непогашення ним
заборгованостi наданшI посJryги може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з
повiдомленням про вручення) та шJUIхом повiдомлеЕня споживачевi через його особистий кабiнет
або електронною поштою.

в



таке попередження надсиласться споживачевi не ранiше наступного робочого дня

обмеження (припинення) надання посJIуг здiйснюсться виконавцем вiдповiдно до частини
четвертоi cTaTTi 26 ЗаконУ УкраiнИ "Про житлово-комуна.ltьнi посJrуги" протягом 30 днiв з дняотримаЕня споживачем попередження вiд виконавця.

З9, ПостачаншI посJryги у разi обмеження (припинення) iT надання вiдновлюеться в повному
обсязi протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованостi за фактично спожиту
посJIугу чи з дати укладення угоди про реструкryризацiю заборгованостi.

Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з вiдновлення iT постачання
у випадксlх, поредбачених цим пунктом, покладаються на споживача, якому здiйснюва_ilося
обмеженНя надання посJryги, вiдповiдно до кошторису витрат на вiдновлення надання послуг,
скJIаденого виконавцем.

строк дii договору, поtrlядок i умови внесення до нього змiн, продов}кення
його дilта розiрвання

40. Щей договiр набирае чинностi з момеIIту його пiдписання i д!е ло 3l 
"руд* 

2021 року. ,Щiядоговору про закупiвrпо може продовжуватися на строк, достатнiй для проведення процедури
закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що не перевищуе 20Yо СУМи. визначеноi у договорi,
укJIаденому в попередньому роцi, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

40,1 Вiдповiдно до ст.631 Щивiльното кодексу УкраiЪи сторони встаЕовлюють, що умови цього
договору застосовуються до вiдносин мiж ншли' якi виник-rпа до моменту його укладuй", а саме з01.01.2021 року до 3l"l2.202l року.

41, Якщо за один мiсяць до закiнче}Iня строку дii цього договору жодна iз cTopiH не повiдомитьписьмовО iншiЙ cTopoHi про вiдмОву вiд договору, логовiр u"u*uЁi".я продовженим на черговий
однорiчний строк.

42, Приппнення дiТ цього договору не звiльня. .rороrrЪiд обов'язку виконатлня зобов'язань,якi на дату такого приIIиЕеншI залишилися невиконаними.

43, Умови цього договору, KpiM цiни (BapTocTi) послуги, можуть бути змiненi виключно зазгодою cTopiH.

у разi змiни тарифу на теплову енергiю з моменту його введеЕня в дiю застосовуетьсявiдповiдна нова цiна (BapTicTb) посJryги без внесення сторон€tп{и додаткових змiн до цього договору.
44, у разi змiни даних, зазначених у роздiлi "Реквiзити i пiдписи cTopiH'' цього договору,СТОРОНа ПИСЬМОВО ПОВiДОМЛЯе ПРО Це iНШiй сrоронi у семиденний строк з дати настання змiн.
45. ЩеЙ договiр може бути розiрвано за згодою cTopiH.

46, I]еЙ договiР може бути розiрвано на вимоry споживача. .Щля цього споживач повiдомляевиконавцевi не менше нiж за два мiсяцi до дати розiрвання договору, за умови допуску виконавця
для здiйснення технiчного припинення надаЕIIrI посJryги.

Прllкiнцевi по.rоirtення

47, Щей договiр складено у двох примiрниках, якi мають однакову юридичну сил}, по одному
дJuI кожноi iз cTopiH.

,.Щодатком до договору е температурний
договору.

графiк тепловоi мережi, який е невiд'емною частиною
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48" Якщо цим догоВором, закоЕодаВствоМ або письмовою домовленiстю cTopiц не
передбачено iнше, повiдомлення, передбаченi цим договором, сторони надсилають одна однiй
засобами зв'язку, зt}значеними в роздiлi "реквiзити i пiдписи стърiн" цiо.о договору.

реквiзити i

Виконавець:

ТоВ (БРокЕнЕРгIя>
код згiдно з €{РПОУ 40050036
юридична адреса:
0|024, м.КиiЪ, вул.Антоновича,буд. 26,офiсl7
адреса виробничих поryжностей
(для поштового листування) :

42700,Сумська обл., м.Охтирка,вул.Снайпера, 1 3
U_^ 2ЗЗЗ7 568000002603 03 0795б 272 у ФFlТ-
Сумського обласного управлiння
АТ кОщадбанк> ТВБВ M10018i050
мФо зз7568
контакти для передачi показань вузлiв облiку
номер телефону (05446)3-14-75 (енергоiнспекцiя)
адреса електронноi пошти
ohtirskatec@gma-il. соm
офiцiйний веб-сайт http://ohtec.com.ua

/Г.М.Юрко

202t р.

пiдписи cTopiH

Споживач:

Охтирська ЗОШ I-III сryпенiв ЛЬ1
Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
42700, Сумська обл., м.Охтирка
вул.Перемоrи,2

I.А.Шульженко

2021 р.л\#z *

оs*';;;lУ
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