
м. Охтпрка

договIр лh 263
d власником (користувачем) будiвлi

про закупiвлю послуги з постач_6ння теплово[ енергiI
за державпi кошти

3!* Ш 2022 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (БРОКЕImРГIЯ> (лiцензiя на
ПОСтачання тепловоi енергii М 2б64 ъiд29.10.2015р.), (да.гri -виконавець) в особi директора Юрка
Григорiя Мпколайовича, що дiе на пiдставi CTaryryn з однiеi сторони, та

Охтирська загальноосвiтпя школа I-III еryпенiв Л}1 Охтирськоl мiськоi'радц CyMcbKoI
ОбЛДстi (далi - споживаф, в особi директора Шульэкенко rнесси АнатолilЪни, що дiь на
гriдставi СЪаryry, (далi - стороют), укпаlпi договiр про нижчеЕаведеЕе: t

, ." Предметдоговору
,Ф.

1. Виконавець зобов'язуеться Ьдu"*" споживачевi посrryry зпостiltltlння тепловоТ-епергii
дJUI потреб опаленНя/на iндиВiдуальниЙ тепловиЙ пуIIкт дJUI потреб опалення (дшi - посrryгф
вiдповiдgоi яlсостi та в. обоязi вiдповiдно до теплового Еав,аятаженшI, а споживач зобовОязуетъся
своечасно та в повIIому обсязi оЕлачувати надаJIу послугу в строки i на умовах, Що визначенi цим
договором.

1) НайменуваrrЕяпосJIуг:,ЩК021:2015-09320000-8,,Пчр4гаряrIаводататIов'язаца
продукцiя> в кiлькостi З4I,206997 Гкал. 

j
обс.ши посJryг можуть бути зменшенi заrrежно вИ реаJшIого фiнапсуванlтя видаткiв
споживача

Y,.
2) OpieHToBHa BapTicтb посJrуги з постачання TelmoBoi енёргiь що II4даетьQя спо}йвачу,

1а п9то,шrий piK, вiдповiдно до тарифiв, дiючих Еа момент. укладеншI догово!у, стЕlпOвить
1464 904,00 грн. (Один мiльйон чотириста шiстдесят чоt'ири ,b"ri девlятсот .rо*р" гривнi
00 копiйок), в т.ч. ПДВ 244 150,67 грн.

BapTicTb цього договору може бути зменшена за взаемЕою згодою cTopiH.

3) У разi, якщО вартiстЪ посJrуги з постачаншI тепловоI енергiI за пiдсупшсаrrли
розрахуЕкового перiоду,,виявиться бiльша, нiж цiна договору, споживач зобов'язаний повrriстrrэ
розрахуватися'за спожиту послуry з rтостачапня тепловоi енергiiу TepMiH, передбачений договором.

2. Виiиоrи до якостi посJtуги:

1) темпеРатура теплоносiя повиIrrIа вiдповiдати темпераТУРНОIчry графiку тепловоi мережi
В ЧаСТИНi ТеМПеРаТУри поДавального трубопроводу, який розмrщуБс" 

"Ь 
}rttр,7/оЙt""."оm;

2) шск теппоносiя подавального трубопроводу
що вiдповiдае гiдравлiчному р9жиму тепповоi мережi.

становить вiд 40 да 52 метрЬ водfiIого стовпа,

r:
J



З. Iнформацiя про спождаЁача:

4. У будiвлi встановлеЕий iндивi.ryальний тепловий пункт (далi-IТП).
5. Будiвля обладттапа вузлом коплерцiйного облiку тепловоi енергii

Поряд-
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зош I_Iш
ступенiв Л!l1
омр
СушrськоТ
областi

теrrлопi.шальнrдс
роllчтhеrm

70150004
6618,900 Iтп |6.а7.2021 t раз Hi4

роки

Порядок надаЕЕя та вимоги до якостi послуги

6, Виконавець забезшечуе постачаIfiтlI теплоносiя..з гараЕтоваIIим piBHeM безпеки, обсяry,температури та веJIиtIиrшл,Фrску 
Д wУЧДrvР*ЛItlYl

ПОСТаЧаННЯ ТеПЛОВОi еНеРГii Для по;реб опалеЕЕя здiйспюеться в опаJlIовапьний гёрiодбезперервВо, KpiM часу перерв, визIIачеr;Ё,u.йЬ першою cTaTTi 16 Закону Украrни .'Про
житловQ-комунагьнi послуги''. ПоsтачаfiЕя тепловоi енфгii на i"д"вiдуа*"вi тепловi пу}Iшиздiйснюеться безперервпо, крiпл часу перерв, визначеЕих частшIою першоrо cTaTTi 16 Закоф,Украrни."Про житлово-комуЕальнi,rо"оуa"'i ^ЕY^'tДДvrv rrvРЩU

7, Виконавець забезпоry€ постачаЕIIrI тепловоi енергii у вiдповiднiй кiлъкостi та якостi згiдно звимогаь{И пунктiВ 1 i 2 цъоГо договоРу до межi зовнiшнiХ-i"женерни*-*"р.* постачання посJryгивикоЕавця т.а внутрiшпьобудинкових систеI\{ будiвлi. -л:-___-

8, Коiтроль ,шсiсних та кiлъкiсцих характеристик посJrуги здiйснюетъся за показаiтЕями вузла(ВУЗЛiВ) КОМеРЦiйНОГО облiку тешловоi.н.р.iir" Й*,*,,r засобами 
""riрr"й""оi;;;r;;'Т^9, У разi виникнеЕШI aBapii на зовнiшнiх iнженерЕих мережах постачаЕця поqлуги викоЕавецьпровод4ть аварiйно_вiдновнi роботи у строк пе бiьше ..r, дiб;;;;;rу виявленця факту aBapi'

2ъ

J\b НшiмоrтуваЕня об'скту

Адреса:
вуjIиця, Еомер
будинку, номер
квартирII
(примiщевня),
паселений гý/IIкт,
район, область,
iндекс

опа"тсована
плоша

будiвлi,

кв. MeToiB

маrсоиплаlьне
теIшове

наваIIтФкеЕЕя
будiвлi,
Гкал/год

1.

,

}
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By.lbПepeMoza,2
4037,4 а390000



виконавцем або

Облiк послуги

жfff;Т:Тfr1;",Ж*жg::*::Т::::":j_1_т,", тепловоi енергii спожитоi в будiвлi
;};:хfrн"н"й",""хтJ""ъ,ffi:нJ"l"*-:т:_:lт.: ФJ;ф"ffi;d;;ljЪъ|#,l;ЪlliJ;;i;Ж"Jj;'ffirн,*ъ^Y;;:iт_*:r"*н**.1т?:iФ_фJ*"11iННХТ.fi 

'xT'-""'Jfr 
Iiffi :

розподiлу).

посJý/г, затвердженоI наказо, йi"р..iону вiд zi """r""*Г;i;Тrft rlrulЁ'#' :ЧЙ:ffiХ;розподiлу).

, {О*О бУДiВЛЮ ОСНаЩеЕО ДВОМа Та бiльше вузлами .комерцiйного облiку тепловоi енергiiВrДЛОВrДЕО ДО ВИМОГ ЗаКОНУ УКРаiЪИ "ПРО ооr"рцlt""t oorri* .Ьriй"Ъi енергii ri 
"одоrо.тачання,,,

обсл спожитоТ послуги у будi"оi визнача€тьс,,r. 
"ума 

показаЕь таких вузлiв облiку.Одиниц9ю вимiрювантrя обсяry спожитоТ ПосJý/ги е гiгакалорiя (Гкал).
11, У разi коли будiвля на цату укладеIшя цього договору не обладнана вузлом (вузлаlши)комерцiйного облiкУ тегrловоi енергii, i";;;;;;й" ruоо.о вузла (вузлiв) облiку обсяг споживанняпосJryгИ У будiвлi 

"","u,a""d' за н€рмою споживання, *стано"леною оргаЕом мiсцевогосilмоврядувztнн,I, що пiдппгае щомiся""оnnу'пор".уiurr"о виконавцем за фактичною кiлькiсто годинПОСТаЧДIШI ТеПЛОВОi еНеРГii Та фактишrою середнiоri.йБ-';;;;;;;йою зовнiшнього повiтря.12, У разi виходу з ладу або втрати.вузла комерцiйного облiку тепловоi енергii до вiдновлення
ffiХЖЪ;ffо'ff:"" u"Д""" КОМеРЦitНо'о оОrriф спожитоi оо"оу." здiйснюеться вiдповiдно до

1з, Початок перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку визначастъся:

o"pioff #ffil. ffi::;#"Т:;fri#,,й :.хъ:*иМання 
З нЬого iнфдрмацii щодо дати початку

"и"r"Н;i;Н?ffi;:;;fоТ#r:"ТаННЬОГО 
ПеРiОДИ.ПrОго огляду вузла комерцiйного облiку, _ в разi

кнцем перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку . о.оu'оо"йняття на абонент""ьоблiк вцремонтованого або замiне"о.о 
"y.rru 

комерцiйного облiку_
14, ПочаТок перiодУ вiдсутносТi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його втратоювЕзЕачаеться з дЕя, що настае за днем останнього дистанцiйного o"|i*urr*r" покiвань, або з дня, щоЕастае за днем останнього зняття його показань (в ycix iншиr";;;ы'
кнцем перiоду вiдсутностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його втратою е датаприйнятгя на абонентський облiк ВУЗла uо*"рцйrого облiку, 

"Ё.йо"rr;;;." на заtiну втрачоного.15, На час вiдсутностi'вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його ремоЕтом, пров9деннямповiрки засобiв Вимiрювальноi' технiки, якi a 
- 
.oouoo"oa частиЕою вузла облiку, веденняКОМеРЦiЙНОГО ОбЛiКУ.дiйсоюеruся вiдповiдно до м.rодики розподiлry. 

Ю ВУЗЛа ОбЛiКУ,

ПочатоК перiодУ вiдсутносТi__вузла комерцiйного. облiку у зв'язку з його ремоIIтом,проведеIrЕям повiрКи засобiВ вимiрюваЛьноi техНiки,' якi . .ооuоЪ*й 
"u*"ою вузла облiку,визЕачаетЪся з дати, що настае ,u д"" розпломбУваIцш вузла комерцiйного облiку. Кiнцем перiодуВiДСУТНОСТi ВУЗЛа КОМеРЦiйНОГО облiку^у ;;';;;у;;;." ремонтом, проведенням повiрки засобiвВИМrРЮВttJlЬНОi ТеХНiКИ, ЯКi е СКЛадовою частиною вузла облiку, . о"оiЪ"йняття на абонентсъкийоблiк.

16, Зняття ,'окаlанъ засобiв вимiрювальноi технiки вузла (вузлiв) комерцiйного облiку 1епловоiенергii здiйснюсться щомiсячно з 25 по остаЕIIе 1мсло розрахуЕкового мiсяця з 8:00 до 16:00"годин
;:Хr#"":},1""Т;ЖТ::-:i:::,"::iлlТ n"'^"О"i."u*оика, KpiM випадкiв, коли зняття таки,.



У такому разi виконавець зобов'язаний забезЕечити можливiсть сч}мостiйного (без
Додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями
ВУЗла (вузлiв) комерцiйного облiку споживачем шJuIхом опублiкування на офiцiйному веб-сайтi
Виконавця,зазначення в рахункчж на оплату посJIуги та/або через електронну систему облiку
розрахункiв споживача.

17. У разi вiдсутностi iнформацiТ про показанЕя вузла (вузлiв) комерчiйного облiку таlабо
недопущення сrrоживачем викоIIавця до вузла (вузлiв) комерцiйного облiку дJuI знrIття показань
засобiв вимiрювальноi технiки дJuI визначешня обсяry тепловоi енергii, спожито1 в будiвлi,
визначаеться середнiЙ обсяг споживання тепловоi енергii в будiвлi протягом попореднього
опz}лювального перiоду, а у разi вiдсутностi такоi iнформацii - за фактичний час споживаншI
протягом поточного опаJIювЕtльного перiоду, але не менше 30 днiв.

Пiсля вiдновлення надаЕня покrвань вузлiв комерцiйного облiку виконавець зобов'язаний
провести перерахунок iз споживачем.

, Перерахунок iз споживачем цроводиться у ToIvry розрахунковому перiодi, в якому було
отримано в установленому порядку iнформацiю про невiдповiднiсть обсягу, але не бiльш як за 12

розрахункових перiодiв.

18. Виконавець мае право доступу до будiвель, примiщень i спорудэ у яких встановлено вузли
КОмерчiЙного облiку, для перевiрки cxopoнHocTi таких вузлiв облiку, зняття покЕвань засобiв
вимiрювальноi технiки, що е складовою вузла комерцiйного облiку, та перiодичного огляду у
порядку, визначеному статтею 29 Закону УкраiЪи "Про житлово-комунальнi послуги" i цим
договором.

Власник (спiввласники) будiвлi або його (ix) шредставник (представники) мае (мають) право
ДОСТУпУ до мiсць устЕlновлення вузлiв комерцiйного облiку дJuI проведення перевiрки cxopoHHocTi та
зняття покi}зань. Втручання в роботу вузла комерцiйного облiку заборонено.

ПеРiодичний огляд вузла (вузлiв) комерцiйного облiку здiйснюеться виконавцем пiд час зняття
ПОКаЗанЬ. У разi дистанцiЙного зняття показань перiоди.шлий огляд проводиться виконавцем не рiдше
нiж один раз на piK.

споживач повiдомляс виконавцю про недолiки в роботi вузла комерuiйного облiку протягом
п'яти робочих днiв з дня виявлення засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi 'оРеквiзити i шiдписи
cTopiH" цього договору.

Повiрка засобiв вимiрювальноТ технiки, якi е скJIадовою частиною вузла (вузлiв) комерцiйного
облiку, здiйснюеться вiдповiдно до Порядку подання засобiв вимiрювальноi технiки на перiодичну
повiрку, обслуговуванIlя та ремонт, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд 8
липня 2015 р: Ns 474 (Офiцiйний вiсник Украiни,2015р., }lb 55, ст. 1803).

Щiна та порядок оплати послуги, порядок та умови
внесення змiн до договору щодо цiни послуги

19. Плата виконавцЮ за посJryry за циМ договороМ визначастЬся вiдповiдно до Правил надання
посJIуги з постачання тепловоi енергiТ, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 21
серпшI 20t9 р. Ns 830 (Офiцiйний вiсник УкраiЪи, 2019 р., Jф 71,ст. 2507), - В редакцii постанови
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 8 вересня 202l р. JФ 1022, та Методики розподiлу i розраховусться
ВихоДячи з розмiру затверджоIIого уповноваженим органом тарифу та обсяry ii споживання.

у разi застосування двоставкового тарифу на послуry з постачацня тепловоi енергii плата за
послуry з постачання тепловоi енергii визначаеться як сума платц розрахованоi виходячи 1 умовно-



змiнноi частини тарифУ (протягом опалюваJIьного перiоду), а також умовно-постiйноi частини
тарифу (протягомроку). 

L

20. ВартiСтю IIосJIуГи е встанОвлениЙ вiдповiднО до зчrконодilвства тариф на теплову енергiю,
який визНачаеться як сума тарифiв на виробництво, траIIспортуваншI та постачання тепловоi енЪргii.
змiна реryльованого тарифу вiдбуваеться на пiдставi рiшення мiсцевих органiв влади тап.7 ч. 5 ст.
41 ЗУ кПро публiчнi закупiвлi>.

Станом на дату укладення цього договору вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy
Охтирськоi MicbKoi ради вiд 0з.12.2021 Ns187 кПро внесеЕ}Iя змiн до рiшення виконЕlвчого KoMiTery
Охтирськоi MicbKoi ради вiд 20.10.202l Ns 155 кПро встаЕовлення тарифiв на теплову енергiю для
населення, бюджетних установ та iнших споживачiв MicTa, якi надаються Тов кБРоКЕнЕргUI>>
тариф на послугу з постачання тепловоi енергii для бюджетних установ становить
4 29з,з0 ГРн"/ Гкал (з П!В), а за умови встановлення двостЕtвкового тарифу:

гривень за

гривень за,-^
- умовно-змiнна частина тарифу;

- умовно-постiйна частина тарифу.

у разi прийняття уповноваженим органом рiшення про змiну цiни/тарифу на послуry з
постачання тепловоТ енергii виконавець у строк, що не перевищуе 15 днiв з дати введення ix у дiю,
повiдомляс про це споживачу з посиланням на рiшення вiдповiдного органу.

У разi змiнИ зазначеноГо тарифУ протягоМ строкУ дii цьогО договору новий розмiр тарифу
застосовуеться з моменту його введоЕня в дiю без BHeceHHlI сторонами додаткових змiн до цього
договору. Виконавець зобов'язаний забезпе.шти ix оприJIюднення на сво€му офiцiйному
веб-сайтi.

21. Розрахунковим перiодом дJUI оплати обсягу спожитоi посJrуги.a кчrлендарний мiсяць.
22. Виконавець формуе та IIадае pilxyнok на оплату спожитоi послуги сrrоживачу не пiзнiше нiж

за десять днiв до граничного строку BHeceHHlI гIлати за спожиту послугу.

рахунок надаеться на паперовому Hocii. На вимогу або за згоfoою споживача рахунок "може
надаватися в електроннiй формi, у тому числi за допомогою доступу до елекц)онних систем облiку
розрахункiв споживачiв.

23. Споживач здiйсню€ оплату за цим договором згiдно акту прийманIIJI-передачi пос.тryги з
постачанIUI тепловоi енергii щомiсяця не пiзнiше 20-го числа, що настае за розрахунковим перiодом,
що с гранИчниМ строкоМ внесення плати за спожиту посJIуry.

25. 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 виникJIа переплата, виконавець мае гIраво зарахувати такий платiж (його частину
в розмiрi переплати) в рахунок заборгованостi споживача за минулi розрахунковi перiоди у разi itнаявностi (за винятком погitшення пенi та штрафiв, нар.жованих споживачевi), u у p*l 

"iдсуi"осriTaKoi заборгованостi - в pzlxyнoк майбутнiх платежiв сrrоживача, почиIIаючи з найближчих перiодiв
вiд дати здiйснення платежу.

26. Плжа за посJryry не нараховуеться за час перерв, визначених частиною першою cTaTTi 16
Закону УкраiЪи "Про житлово -KoMyHaTtbHi послlrги''.

внесеЕня авансових



Права i обовОязки cTopiH

27. Споживач мае право:

. 1) одоржувати своечасно та нс}лежноi якостi посJIугу згiдно iз законодавством та умовами цього
договору;

2) без додатковоi оплати одержувати вiд виконавця iнформацiю про цiну/тариф на послуry,
загzrльну BapTicTb мiсячного платежу, структуру цiни/тарифу на посJryгу, норми сrrоживilннll та
порядок надання посJý/ги, а також про fi споживчi властивостi.

Така iнформацiя надаеться засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi "Реквiзити i пiдписи cTopiH"
цього договору, у строк, визначений Законом Украiни "Про досryп до публiчноi iнформацiГ';

3) на вiдшкодування збиткiв, завданих його майну, шкоди, заподiяноi його життю або здоров'ю
внаслiдок неналежного надання або ненадання посJryги та незаконного проникнення в напежне йому
житJIо (iнший об'ект нерухомого майна) виконавця або його представникiв;

' 4) на усунення протягом 50 ýодин, якщо iнше не визначене законодавством, виявлених
недолiкiв у наданнi посJtуги;

5) на зменшення в установленому законодавством порядку розмiру плати за послуry в разi ii
ненадання, надання не в повному обсязi або зниження iT якостi;

6) отримувати вiд виконавця неустойку (штраф) у розмiрi 0,01 вiдсотка BapTocTi
СеРеДнЬоДобового сrrоживання rrослуги з tIостачаЕня тепловоТ енергii, визначеноi за попереднiй
опЕ}лювaльний перiод (а у разi ненадання послуги у попередньому опалювальному перiодi
фактичниЙ час споживання протягом поточного опitлювtlльного перiоду, tlле не менше З0 днiв), за
КОЖен День ненадання rrосJý/ги, надztння ii не в повному обсязi а5о надання посJrуги нена_rrежноi
яКостi (за винятком нормативних cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт або перiоду, протягом
ЯКОГО зДiЙснювалася лiквiдацiя або усунення виявлених неrrоладок, пов'язаних з отриманням
посJý/ги, що виникли з вини споживача); ,

7) На ПеРевiрку кiлькостi та якостi посJryги в установленому законодавством порядку;

8) СКладати та пiдписувати акти-претензii у зв'язку з"порушенням порядку надання послуги,
змiноЮ if споживЧих властиВостеЙ та перевиЩенняМ cTpoKiB проведенНя аварiйно-вiдновних робiт;

9) отримувати без додатковот оплати iнформацiю вiд виконавця засобами зв'язку, зазначеними
в роздiлi "Реквiзити i пiдписи cTopiH" цього договору, rrро проведенi виконавцем нарахування плати
за посJIугУ (з розподiлом за перiодами та видаI\{и нарЕжувань) та отриманi вiд споживача платежi у
строк, визначений Законом Украiни о'про доступ до цублiчноi iнформацii";

10) вiдклю""r""" вiд систем (мереж) централiзованого оrrалення (теплопостачання) вiдповiдно
до Порядку вiдключення сflоживачiв вiд систем центра_пiзованого оп€tлення та постачання гарячоi
води, затвердженого накttзом Мiнрегiону вiд 26 лиrмя2019 р. Jф 169;

1 1) звертатися до суду в разi порушення виконавцем умов цього договору.
28. Споживач зобов'язаний:

1) своечасно вживати заходiв до усунення виявлених неполi}док, пов'язаних з отриманням
ПОСJЦ/ГИ, що виникли з його вини;

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

з) оплачувати спожиту послуry за цiною/тарифом, встановленими вiдповiдно до з*оrодавствц
у строки, встановленi цим договором;

4) ДОТРИмУВатися правил безпеки, зокрема пожежноТ та газовоi, сацiтарних норм;



5) у разi носвоечасного з7iiйснення платежiв за
установлених цим договором;

послуry сплачувати пеню в розмiрах,

6) дотримУватися вимог нормативно-правових aKTiB та укJIаденого договору;
-7) допускати у будiв-тпо виконавця або його предстzlвникiв у порядку, визшаченому статтею 29Закону Украiни "Про житлово-комуЕальнi Пос.rцrги''-i ц"r до.о*ором, для перевiрки покЕrзаЕь засобiввимiрювальноi технiки;

вимог правил експJryатацii жилих примiщень, caHiTapHo-
безпеки, iнIпих нормативно-правових aKTiB у сферi

проведеЕшI робiт з усунення виrIвлених неполадок,
з вини споживача, або вiдшкодувz}ння BapTocTi таких

повному обсязi
виконавця,дрiм

8) iнформувати протягом мiсяця виконавця про змiну власника будiвлi споживача у разiвiдчуження будiвлi шляхом наданЕя виконавцю витягу з PeecTiy речових прав на нерухоме майно;
9) дотримуватися вимог житлового та_ мiстобудiвного законодавства пiд час проведення

ремонту чи реконструкцii. будiвлi (iншого об'екта нерухомого майна), не допускати порушенЕя
ЗаКОННИХ ПРаВ Та iHTePeciB iНШих учасникiв вiдносин у сферi житлово-коrу"*il"*;Й-

10) забезпечити своечасну пiдготовку об'ектiв, що перебувають у його власностi(користуваннi), до експJIуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод.

, 29. Виконавець мае право:

1) вимагати вiд споживача дотримання
гiгiенiчних правил i правил пожежноi
комунi}льних посJryг;

2) вимагати вiд споживача свосчасЕого
пов'язаних з отриманшIм IIослуги, що виникJIи
робiт, якщо ix проводив виконавець;

3) доступу до будiвлi споживача для лiквiдацii аварiй, проведення технiчних та профiлактитшихоглядiв i перевiрки показань вузлiв облiку, що забезпечуюrJ облiк споrRивання посJryги в будiвлi, впорядку, визначеному закоЕом i цим договором;
4) обмежити/припинити надання послуги в разi iT неоплати або оплати но впротягоМ 30 днiВ з дня, що настае за днеМ отримання споживачем поr1ередження вiдвипадкiв' колпr якiсть таlабо кiлькiсть rrослуги не вiдповiдае умовам чiоiоъо.овору;
5) на вiдшкодування збиткiв у разi наявностi порушець у роботi теплового обладнанняспоживача, що призвели до перебоiЪ у технологiчному процесi оо"ri"uЪrrя тепловоi енергii;
6) звертатися до суду в разi порушення споживачем умов цього договору.
30. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати своечаснiсть надання, безперервнiсть i вiдповiдну якiсть послуги згiдно iззЕжонодtlвством та умовЕlми цього договору, зокрема шляхом створення системи уrrрЫоi""" якiстювiдповiднО до нацiональни{ або мiжнародних стандартiв ;

2) забезпеЧити надiйНе rrостачання обсягiв тепловоi енергii вiдповiдно до умов договору;
3) без додатковоi оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядкунеобхiдну iнформацiю про цiну/тариф, загальну BapTicTb *ic"""o.o .rrrur.*y, структуру цiнlа/тарифу,норми споживання та порядок надання послуги, rr споживчi властивостi, a.unou. iнф Ьбормацiю,передбачену законодавством;

4) своечасно проводити пiдготовку об'ектiв, що забезпечують }IаданЕя послуги та перебувають
у його власностi (користуваннi), до експJý/атацii в осiнньо-зимовий перiод;

5) розглядати у визначений законодавством строк
вiдповiднi пе!ерахунки розмiру плати за посJIугу в разi
IIесвоечасно або надання посJIуги неналежЕоi якосii, а

претензiТ та скарги споживача i проводити
iT ненадання, надання но в повнОму обсязi,
також в iнших випадках, визначёних цимдоговором;

6) вживати ЗаХОДiВ ДО ЛiКВiДаЦiТ аВаРiй, Усунення rrорушень якостi гIоёJryги, що стtlJIися з вини



виконавця або на об'ектах, що забезпечують надання rrослуги та перебувають у його власноСтi
(користуваннi), в установленi законодавством строки; L ,

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених cTpoKiB проведення аварiйно-
вiдновних робiт на об'ектах, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власностi
(користуваннi), у розмiрi, визначеному цим договором;

8) своечасно реаryвати на виклики споживача, пiдписувати акти-претензii, вести облiк виМоГ

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

9) своечасно та власЕим коштом проводити роботи з усунення виrIвлених неполаДоК,

пов'язаних з наданням послуги, що виIIикJIи з його вини;

10) iнформувати споживача про HaMip змiни цiн/тарифiв на посJryry вiдповiдно до ПорядкУ
iнформування споживачiв про наrrлiр змiни цiн/тарифiв на комунальнi посJryги з обrрУнтуванняМ
такоТ необiiдностi, затвердженого накЕвом Мiнрегiону вiд 5 червня 2018 р. Nq 130;

11) контроJIювати дотриманЕя встановлених мiжповiрочних iнтервалiв дJuI засобiв
вдмiрюва_пьноi TexHiKli, якi е складовою частиною вузла комерцiйного облiкУ;

12) протягом п'яти робочих днiв надсилати управитеJIю або вiдповiдним виконавцям скарги
споживачiв щодо надання комунаJIьЕих посJrуг у разi, коли вирiшення таких питань нttпежить до
повноважень управитоля або iнших виконавцiв посJryг.

ВiдповЦальнiсть cTopiH за порушення вимог договору

31. Сторони несуть вiдповiда_пьнiсть за невиконання умов цього договору вiдповiдно до цього
договору або закону.

32.У разi несвосчасного здiйснення платежiв споживач зобовiязаний сплатити пеню в розмiрi
не бiльше 0,01 вiдсотка суми боргу за кожен день прострочеЕня. Загальний розмiр сплаченоi пенi не
може перевищувати 100 вiдсоткiв загальноi суми боргу.

Нарахування пенi поtмЕаеться з першого робочого дня, що настае за ocTaHHiM днем граЕичного
строку внесення плати за посJryry

33. У разi ненаданнrI послуги, надання iT не в IIовному обсязi або надання послуги неналежноТ

якостi 
""поrruuaць 

зобов'язаний самостiйно rrротягом мiсяця,"що настас за розрaхунковим, здiйснити
перерахунок BapTocTi послуги за весь перiод Ii ненадання, надання не в повному обсязi або надання
посJIуги неналежноi якостi вiдповiдно до порядку, затвердженого Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, а
тtжож сплатити споживачевi неустойку (штраф) у розмiрi 0,01 вiдсотка BapTocTi середньодобового
споживаЕня послуги з постачання тепловоТ енергii, визначеноi за попереднiй опалювальний гrерiод (а

у разi ненадання посJIуги у попередньому опаJIювЕlльному перiодi фактичний час споживання
протягом потоIIного оfталювального перiоду, t}ле не менше 30 днiв), за кожен день ненаданшI
послуги, надання Ti не в повному обсязi або надання послуги неналежноi якостi (за винятком
нормативних cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт або перiоду, протягом. якого
здiйснювалася лiквiдацiя або усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отримаЕням посJIуги, що
виникли з вини споживача)

З4. Оформлення претензiй споживача щодо ненадання посJryги, надання Гi не в повному обсязi
або надання посJryги ненаJIежноi якостi здiйснюеться в порядку, визначеному статтею 27 Закону
УкраiЪи "Про житлово-комунальнi посJцzги".

Перевiрка вiдповiдностi якостi надання послуги проводиться вiдповiдно до Порядку
проводення перевiрки вiдповiдностi якостi надання деяких комунальних послуг та посJIуг з

управлiння багатоквартирним будинком параметрrlN,I, передбаченим договором, про надання
вiдповiдних посJIуг, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд27 грудня 2018 р. Nч

11а5 (Офiцiйний вiсник Украiни, 2019 р., Nч 4, ст. 133).
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Виконавець зобов'язаний прибути на викJIик споживача дJU{ перевiрки якостi надання
посJryги не пiзнiше нiж протягом однiеi доби з мойенту отримання вiдповiдного повiдомлення
споживача.

. з5. Виконавець не несе вiдповiдальностi за ненадання посJýrги, надання fi не в повному обсязi
або надання посJIуги HeH€lJIeжHoT якостi, якщо доведе, що в точцi облiку посJIуги Ii якiсть вiдповiда;rа
вимогам, установленим актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе вiдповiдальностi за ненадання посJryги, надання ii не в повному обсязi або
надання посJIуги неналежноiякостi пiд час перерв, передбачених частиною першою cTaTTi 1б Закону
УкраiЪи "Про житлово-комунальнi послуги".

з6. ВикоНавецЬ мае прilвО обмежитИ (припинити) надання посJIуги споживачевi у разi
непогатrrення в повному обсязi заборгованостi з оплати спожитоi посJý/ги.

}

Виконавець ,надсилае споживачевi попередження про то, що в разi Еепогашення ним
Заборгованостi наданнrI посJIуги може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з
повiдомленням про вручення) та шJIяхоМ повiдомлення споживачевi через його особистий кабiнет

'або електронною поштою.. .+

Таке попередження надсилаеться споживачевi не ранiше наступного робочого дня пiсля
ЗаКiнчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/ або договором.

обмеження (припинення) надання посJý/г здiйснюеться виконавцем вiдповiдно до частини
четвертоi cTaTTi 26 ЗаконУ УкраiнИ "Про жиТлово-комУналънi посJцrги" протягом 30 днiв з дня
отримаЕня споживачем поrrередження вiд виконавця.

З7. ПостаЧаншI посJryги у разi обмеження (припинення) ii надаЕня вiдновлюеться в IIовному
обсязi протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованостi за фактично спожиту
посJIуry чи з дати укладення угоди про реструкryризацiю заборговнroстi.

Витрати викоIIавця з обмеження (припинення) надапня посJryги та з вiдновлення iT постачання
у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на споживача, якому здiйснювалося
обмеження надання послуги, вiдповiдно до кошторису витрат qнa вiдновлення надання, посJryг,
скJIаденого виконавцем.

Строк дiiдоговору, порядок i умови внесення до
нього змiн, продовження його дiIта розiрвання

38. t{ей договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання i дiе до 3 1 грулня 2022 року.
39. Вiдповiдно до ст.631 Щивiльного кодексу Украiни сторони встановJIюють, що умови цього

4ог9ворУ заdтосовуЮться дО вiдносиН мiж ними, якi виникли до моменту його укладаннrI, а саN{е з
01.012022 року до Зl.|2.2022 року.

40. I]ей договiр може бути розiрваний у разi прийняття рiшення власником щодо вiдключення
будинкУ вiд систеМ (ме.реж) ЦентралiзоВаногО опаленнЯ (теплопосТачання) вiдповiдно до Порядку
вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячоi Ъод",
затвердженого наказом Мiнрегiону вiд 26 липня2019 р. J\Ъ 169.

41. Припинення дiТ цього договору не звiльняе сторони вiд обов'язку виконання зобов'язань,
якi на дату такого припинення залишилися невикоЕаними.

42. У разi змiни тарифу на теплову енергiю з моменту його введенIIя в дiю застосовуеться
вiдповiдiа нова цiна (BapTicTb) посJryги без внесення сторонами додаткових змiн до цього договору.

4з. у разi змiни даних, зазначених у роздiлi "Реквiзити i пiдписи cTopiH" цього договору,
сторона письмово повiдомляе про це iншiй cTopoHi у семиденний строк з дати настання змiн.
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Прикiнцевi положення

44, L|ей договiр складеЕо у двох примiрниках, якi мають одЕакову юридищrу СИJý/, по одIомудJuI кожноi iз cTopiH.
' 45, Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленiстю cTopiн не передбаченоiнше, повiдомленн,, 

"ередбаченi цим договором, сторони Еадсилtlють одна однiй засобаллъ зв'язку,зtвначеними в роздiлi 
о'Реквiзити i пiдписи cTopiH" ц"о.о договору.

Реквiзити i пiдписи cTopiH

вrrконавець:

ТоВ (БРокЕнЕРГIя) 8
Код за сДРПоУ 40050036
юридитIна адреса:
427 04, Сумська обл.,Охтирський р-н.,
м.Охтирка, вул.Снайпера,буд. 1 3

р/р UA 793006 1 400000260005003 98607
АТ кКРЕЩI АГРIКОЛЬ БАНК)
мФо з00614
адреса електронноi пошти
ohtirskatec@gmail. соm
офiцiйний веб-сайт http://ohtec.com.ua

Щпректор

iй юрко

Споживач:

Охтирська ЗОШ I-III сryпепiв ЛЬ1
Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi
42700, Сумська обл., м. Охтирка
вул.Перемоти,2
Код за еДРпоУ 22297710з
р/р UA З7 82017203442 1 00050000338 1 2
.Щержказначейська с.тгужба Украiни м. Киiв

2022 р.

*: li
}, li

."_ ,it\\
,*]l

ШУЛЪЖЕНКО

2022 р.
*

|i- ::::::\ý

Щцректо_р-,*::

,i.a;;йý
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