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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 8 вересня 2021 р. № 1022 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 830

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 «Про затвердження Правил надання послуги  

з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 71, ст. 2507) зміни, що додаються. 
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2021 р. № 1022
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 830 

1. У постановляючій частині постанови:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинко-

вих систем;»;
2) в абзаці четвертому слова «типовий договір з індивідуальним споживачем» замінити словами «типовий індивідуальний до-

говір».
2. Правила надання послуги з постачання теплової енергії, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 830 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1022)
ПРАВИЛА 

надання послуги з постачання теплової енергії

Загальні положення
1. Ці Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання те-

плової енергії (далі — виконавець), та індивідуальним і колективним споживачем (далі — споживач), який отримує або має намір 
отримати послугу з постачання теплової енергії (далі — послуга), та визначають вимоги до якості послуги, одиниці вимірювання 
обсягу спожитої споживачем теплової енергії, порядок оплати.

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
індивідуальний тепловий пункт — тепловий пункт для потреб опалення та/або гарячого водопостачання однієї будівлі (спору-

ди) або її частини, що є комплексом обладнання (пристроїв), який розташований всередині будівлі або за межами будівлі на при-
будинковій території та який забезпечує приєднання пристроїв такого комплексу до зовнішньої теплової мережі та (за потреби) 
мережі холодного водопостачання, керування режимами теплоспоживання, трансформацію теплової енергії, регулювання пара-
метрів теплоносія в будівлі та розподіл теплової енергії за типами споживання (опалення, гарячого водопостачання);

опалювальний період — період, протягом якого теплопостачальні організації постачають теплову енергію для потреб опа-
лення;

опалювана площа (об’єм) приміщення — загальна площа (об’єм) приміщення без урахування площі лоджій, балконів, терас;
температурний графік теплової мережі — розрахункові значення температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов 

(стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи опалення), після джерела теплопостачання на вході в те-
плову мережу будівлі і після повернення теплоносія від споживачів.

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про те-
плопостачання».

Порядок надання послуги
4. Послуга надається споживачу для потреб опалення або на індивідуальний тепловий пункт споживача для потреб опалення 

та приготування гарячої води.
У разі коли приготування гарячої води здійснюється з використанням наявного у будівлі індивідуального теплового пункту, 

який не переданий у володіння та/або користування виконавцю, то відносини між суб’єктом господарювання та споживачами по-
винні регулюватися відповідно до цих Правил у частині постачання теплової енергії для приготування гарячої води.

5. Виконавець забезпечує безпечне постачання теплоносія відповідно до цих Правил та умов договору про надання послуги з 
постачання теплової енергії (далі — договір). Теплоносій подається в обсязі відповідно до теплового навантаження будівлі. Зна-
чення температури теплоносія повинно відповідати температурному графіку теплової мережі (в частині температури подавально-
го трубопроводу), значення тиску — гідравлічному режиму теплової мережі відповідно до умов договору.

У разі укладення публічних договорів приєднання детальні вимоги до якості послуги та іншу необхідну інформацію (адреса, 
опалювана площа (об’єм) будинку, максимальне теплове навантаження будинку, наявність чи відсутність індивідуального тепло-
вого пункту, наявність чи відсутність вузла (вузлів) комерційного обліку тощо) для кожного багатоквартирного будинку окремо 
виконавець розміщує на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті. При цьому роз-
міщується повідомлення про місце опублікування таких вимог у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або ра-
хунках на оплату послуг.

6. Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та якості, що забезпечує надання послуги вста-
новленим нормативам:

за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем — до межі внутрішньобудинкових систем ба-
гатоквартирного будинку (будівлі) та інженерно-технічних систем приміщення споживача;

за договором з колективним споживачем, колективним договором, індивідуальним договором, договором з власником (ко-
ристувачем) будівлі — до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем ба-
гатоквартирного будинку (будівлі).

7. Визначення кількості та якості послуги здійснюється відповідно до умов договору:
1) за показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії та іншими засобами вимірювальної техніки — для колектив-

ного договору, договору з колективним споживачем, договору з власником (користувачем) будівлі, індивідуального договору;
2) з урахуванням показань вузла (вузлів) розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії (у разі їх наявнос-

ті) або дотриманням нормативної температури повітря у приміщеннях (для приміщень, не оснащених вузлами розподільного об-
ліку/приладами-розподілювачами теплової енергії) — для індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових 
систем.

8. Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період.
Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням 

кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, дер-
жавними санітарними нормами і правилами.

Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря 
становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього пові-
тря перевищує 8°С.

9. Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, ви-
значених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюєть-
ся безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

10. У разі застосування планової перерви в наданні послуги (проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівель-
ними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капіталь-
ного ремонту та іншими нормативно-правовими актами) виконавець зобов’язаний повідомити споживачу через засоби масової 
інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку планову перерву не пізніше ніж за 
10 робочих днів. У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні послуги.

У разі застосування перерви в наданні послуги для ліквідації наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідомити споживачу 
через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не 
пізніше ніж через три години з початку перерви. У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні послуги.

Способами, що гарантують доведення інформації до споживача, є оголошення, розміщені на офіційному веб-сайті виконав-
ця (за наявності), у під’їзді, на дошці оголошень (за наявності), в електронній системі обліку розрахунків споживача (за наявнос-
ті), або повідомлення споживачу за допомогою засобів зв’язку, електрозв’язку (у тому числі електронною поштою), номер/адре-
су яких зазначено споживачем у заяві-приєднанні до індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енер-
гії або у розділі «Реквізити і підписи сторін» в усіх інших договорах.

Споживачам у багатоквартирному будинку така інформація додатково доводиться шляхом розміщення відповідних оголошень 
на дошках оголошень, що розташовані у місцях загального користування такого будинку або на його прибудинковій території.

У разі застосування перерв у наданні послуги, визначених цим пунктом, плата за послуги за час таких перерв не нараховується.
11. Якщо надання послуги споживачу припинено для проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриман-

ням послуги, що виникли з вини споживача, виконавець поновлює надання послуги після усунення причин виявлених неполадок у 
найкоротший строк, але не більш як протягом 24 годин з моменту отримання відомостей про усунення причин.

12. Обов’язок щодо забезпечення готовності до надання послуги внутрішньобудинкових систем, що розташовані в будівлі (у 
тому числі багатоквартирному будинку), приміщенні, споруді і призначені для надання послуги, покладається на власника такої 
будівлі (співвласників багатоквартирного будинку), приміщення, споруди, якщо зазначений обов’язок не покладено на управи-
теля, виконавця за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем чи іншу особу відповідно до за-
кону або договору.

13. Надання послуги здійснюється виключно на договірних засадах.
Послуга надається споживачеві згідно з умовами договору, що укладається відповідно до типових договорів про надання по-

слуги відповідно до статей 13 і 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
З пропозицією про укладення договору про надання комунальних послуг або про внесення змін до нього (крім індивідуаль-

них договорів, укладених відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги») може звер-
нутися будь-яка сторона, надавши письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з ти-
повим договором.

Індивідуальний договір вважається укладеним із споживачем, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на 
офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця співвласники багатоквартирного будинку 
не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем.

Індивідуальний договір з власником індивідуальних (садибних) житлових будинків вважається укладеним, якщо протягом 30 
днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконав-
ця такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги (фактичне виконання робіт із відключен-
ня будинку).

Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких 
дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за 
надані послуги, факт отримання послуги.

У разі зміни права власності або користування приміщенням у багатоквартирному будинку, з попереднім власником (корис-
тувачем) якого було укладено індивідуальний договір, договір з новим власником (користувачем) вважається укладеним із дня 
такої зміни.

Споживачі у багатоквартирному будинку, які отримують послугу за іншою моделлю договірних відносин, у разі прийняття рі-
шення про припинення такого договору можуть приєднатися до індивідуального договору про надання послуги з постачання те-
плової енергії, вчинивши дії, що засвідчують їх бажання укласти такий договір, відповідно до абзацу шостого цього пункту.

У разі укладення колективного договору виконавець надає уповноваженій співвласниками особі необхідну кількість договорів, 
що забезпечує отримання договору кожним із співвласників багатоквартирного будинку.

Колективний договір і договір з колективним споживачем можуть бути укладені з виконавцем за умови обладнання багато-
квартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, який (які) забезпечує (забезпечують) загальний облік споживання послуги у бу-
динку.

Зміна договору вчиняється в такій самій формі, що і договір, що змінюється. У разі зміни виконавцем умов договору вони 
вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядуван-
ня та/або на веб-сайті виконавця.

У разі зміни тарифу протягом строку дії договору новий розмір тарифу застосовується з дня введення його в дію.
Положення цього пункту можуть застосовуватися до відносин, що виникають під час укладання, зміни та припинення догово-

рів про надання послуги, укладених із споживачами у двоквартирних будинках та інших будівлях, за рішенням власників (спів-
власників) таких будинків (будівель). В такому разі власники, співвласники, користувачі будівлі або приміщень у будівлі, яка не є 
індивідуальним (садибним) житловим будинком та багатоквартирним будинком, укладають договір про надання комунальних по-
слуг відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

14. Відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) здійснюється за рішенням спів-
власників багатоквартирного будинку у порядку, встановленому Мінрегіоном. Рішенням зборів співвласників багатоквартирного 
будинку визначається система подальшого забезпечення такого будинку теплопостачанням з дотриманням вимог законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища.

Рішення співвласників багатоквартирного будинку приймається відповідно до вимог Закону України «Про особливості здій-
снення права власності у багатоквартирному будинку».

У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» не менш 
як половина квартир та нежитлових приміщень була відокремлена (відключена) від мереж (систем) централізованого опален-
ня (теплопостачання) та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не 
зобов’язані, але мають право в установленому Мінрегіоном порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитло-
ве приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квар-
тирі чи нежитловому приміщенні.

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та 
постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж (систем), у багатоквартирних 
будинках у разі відокремлення (відключення) від зазначених мереж (систем) інших власників квартир та нежитлових приміщень.

Відокремлення (відключення) квартир та нежитлових приміщень від мереж (систем) централізованого опалення (теплопоста-
чання) та постачання гарячої води без дотримання встановленого Мінрегіоном порядку не допускається.

Відокремлення (відключення) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої во-
ди не звільняє власників квартир та нежитлових приміщень від обов’язку відшкодування витрат за обсяг теплової енергії, витра-
ченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень та на функціонування внутрішньобудинкових сис-
тем опалення будівлі/будинку. Такий обсяг теплової енергії розраховується та розподіляється між всіма споживачами відповідно 
до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від  
22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

15. Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання здійснюється відповідно до Порядку обслуговування вну-
трішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердженого нака-
зом Мінрегіону від 15 серпня 2018 р. № 219.

Виконавець здійснює обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання за умови укладення із споживачем ін-
дивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем.

16. Перевірка відповідності якості надання послуг проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності 
якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим дого-
вором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

17. Доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача здійснюється у випадках та порядку, передбачених статтею 
29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Порядок обліку послуги
18. Одиницею вимірювання обсягу (кількості) спожитої споживачем теплової енергії є гігакалорія (Гкал).
Для переведення одиниць вимірювання теплової енергії приладами обліку застосовуються коефіцієнти 1 Гкал = 1 162,2 кВт•г, 

1 кВт•г = 0,000859 Гкал, 1 Гкал = 4,1868 ГДж, 1 ГДж = 0,2388 Гкал.
19. Комерційний облік послуги здійснюється вузлом (вузлами) комерційного обліку, що забезпечує (забезпечують) загальний 

облік споживання послуги у будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом, згідно з показаннями його (їх) 
засобів вимірювальної техніки.

Якщо будівлю (будинок) оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку послуги відповідно до вимог Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», то визначення обсягу спожитої послуги та її розподіл здійснюються 
за сумою показань всіх вузлів комерційного обліку послуги у будівлі (будинку). За рішенням співвласників багатоквартирного бу-
динку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

20. До встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії обсяг споживання теплової енергії у будівлі визнача-
ється відповідно до Методики розподілу.

21. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються відповідно до умов договору:
оператором зовнішніх інженерних мереж або виконавцем послуги (якщо він не є оператором відповідних зовнішніх інженер-

них мереж, але перераховує йому сплачені споживачами кошти) у разі укладення із споживачами індивідуального договору або 
індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;

суб’єктами господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвласниками багатоквартирного бу-
динку за рахунок співвласників за умови укладення колективного договору, договорів з колективним споживачем, договору з 
власником (користувачем) будівлі або у разі прийняття рішення співвласниками про порядок обслуговування та заміну вузла (вуз-
лів) комерційного обліку відповідно до законодавства.

У разі здійснення обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку суб’єктами господарювання, уповноваженими на вико-
нання таких робіт, залученими співвласниками багатоквартирного будинку, порядок та умови таких робіт визначаються у рішенні 
співвласників про укладення колективного договору про надання комунальних послуг, договорів з колективним споживачем або 
в окремому протоколі рішення, що надсилається виконавцю.

У разі коли власники (співвласники) будівлі приймуть рішення про порядок обслуговування та заміни вузла (вузлів) комерцій-
ного обліку, вони протягом місяця з дня прийняття такого рішення повідомляють про це оператору зовнішніх інженерних мереж.

Обслуговування засобу вимірювання техніки здійснюється згідно з вимогами паспорта виробу. Обслуговування іншого облад-
нання вузла комерційного обліку — згідно із супровідною документацією, якщо таку документацію передбачено виробником. У 
разі обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку за рахунок співвласників повна відповідальність за наслідки від нена-
лежного або не в повному обсязі виконання робіт з обслуговування вузлів комерційного обліку несуть співвласники.

Перевірка належного обслуговування вузлів комерційного обліку передбачає:
перевірку відповідності умовного позначення типу засобу вимірювальної техніки вузла комерційного обліку проектній доку-

ментації на його оснащення;
перевірку наявності позитивних результатів повірки, засвідчених відповідно до законодавства про метрологію та метрологіч-

ну діяльність;
перевірку експлуатації засобів вимірювальної техніки з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нор-

мативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби;
можливість зчитування показань засобів вимірювальної техніки, які не можуть бути менші, ніж під час попереднього зняття;
справність роботи системи дистанційної передачі даних (за наявності). 
Опломбування і розпломбування (за потреби) здійснюється згідно з Порядком прийняття приладу обліку на абонентський об-

лік, затвердженим наказом Мінрегіону від 12 жовтня 2018 р. № 270.
Демонтаж вузла комерційного обліку без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки та-

кого самого або вищого класу точності, можливий у зв’язку з:
відмовою споживача в установленому законом порядку від надання відповідної комунальної послуги;
проведенням повірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку, якщо 

строк виконання робіт не перевищує п’яти днів.
Демонтаж вузла комерційного обліку без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки та-

кого самого або вищого класу точності, не може здійснюватися частіше ніж один раз на рік.
У разі виявлення виконавцем несправності під час періодичного огляду вузла (вузлів) комерційного обліку та коли обслугову-

вання та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються не виконавцем,  виконавець невідкладно повідомляє про це співвлас-
никам в один із способів, що гарантують доведення інформації до споживачів і які зазначені у пункті 10 цих Правил. Якщо спів-
власники протягом п’яти днів з моменту відповідного повідомлення від виконавця не викликали виконавця для розпломбування, 
такий вузол комерційного обліку вважається таким, що вийшов з ладу.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку забороняється. Якщо встановлено факт несанкціонованого 
втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплектування, зокрема порушення цілісності пломб) в 
роботу вузла комерційного обліку, зазначений вузол вважається таким, що вийшов з ладу.

Датою початку несанкціонованого втручання в роботу вузла комерційного обліку може бути:
дата виходу з ладу, зафіксована автоматично таким вузлом обліку;
дата повідомлення про несанкціонований вплив на вузол обліку;
перший день після дати припинення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);
дата останньої контрольної перевірки виконавцем, але не більш як 12 місяців до дати виявлення факту несанкціонованого 

впливу на вузол обліку.
Споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх ви-

явлення у спосіб, передбачений договором.
У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни, а також на час відсутності 

вузла комерційного обліку у зв’язку з проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною такого вуз-
ла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Виконавець повідомляє споживачам про вихід з ладу або втрату вузла комерційного обліку в один із способів, що гаранту-
ють доведення інформації до споживача і які зазначені у пункті 10 цих Правил, із зазначенням у повідомленні відповідної дати.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно 
до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

22. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного облі-
ку, та періодичного огляду. Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу 
до місць установлення вузлів комерційного обліку для перевірки схоронності та зняття показань.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Порядок зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії визначається до-
говором та здійснюється виконавцем у присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань 
здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

23. Доступ до вузлів комерційного та розподільного обліку, приладів-розподілювачів теплової енергії здійснюється відповід-
но до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про те-
плопостачання» та визначається умовами договору.

24. Розподіл між споживачами обсягу спожитої у будівлі послуги здійснюється з урахуванням показань вузлів розподільно-
го обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, а у разі їх відсутності — пропорційно опалюваній площі (об’єму) приміщення 
споживача відповідно до Методики розподілу.
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ДОКУМЕНТИ
Споживач інформує протягом місяця з дня настання таких змін виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухо-

мого майна) шляхом надання виконавцю витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також про фактичну 
кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, з метою подальшого внесення змін до договору.

Визначений за допомогою вузла (вузлів) комерційного обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 Закону 
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», — за розрахунковим або середнім обсягом споживання) 
обсяг спожитої у будівлі теплової енергії включає обсяги теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень, які є 
самостійними об’єктами нерухомого майна, опалення місць загального користування, гаряче водопостачання (у разі ведення об-
ліку теплової енергії у гарячій воді), забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопос-
тачання (за наявності циркуляції) та розподіляється між споживачами в порядку, визначеному статтею 10 Закону України «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на 
забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється також на 
споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання або відокремлені 
(відключені) від системи (мережі) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

Якщо проектом на будівлю/будинок було передбачено встановлення приладів опалення у місцях загального користування та 
допоміжних приміщеннях, але вони були демонтовані, то для забезпечення нормативної температури у цих приміщеннях такі при-
лади опалення повинні бути відновлені виконавцем послуг з управління багатоквартирним будинком.

25. Обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку здійснюються відповідно до частин другої — четвертої статті 6 За-
кону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та умов договору.

Несанкціоноване втручання в роботу вузлів розподільного обліку/ приладів-розподілювачів теплової енергії забороняється. 
Якщо встановлено факт несанкціонованого втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплекту-
вання, зокрема порушення цілісності пломб) в роботу вузла розподільного обліку/приладу-розподілювача теплової енергії, зазна-
чений вузол/прилад вважається таким, що вийшов з ладу.

Датою початку несанкціонованого втручання в роботу вузла розподільного обліку/приладу-розподілювача теплової енергії мо-
же бути:

дата виходу з ладу, зафіксована автоматично таким вузлом/приладом;
дата повідомлення про несанкціонований вплив на вузол/прилад;
перший день після дати припинення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);
дата останньої контрольної перевірки виконавцем комунальної послуги, але не більш як 12 місяців до дати виявлення факту 

несанкціонованого впливу на вузол/прилад.
На час відсутності у споживача вузла розподільного обліку у зв’язку з проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які 

є складовою частиною вузла обліку, ремонту для цілей розподільного обліку послуги обсяг теплової енергії визначається відпо-
відно до Методики розподілу.

Виконавець або інша особа, що здійснює розподіл обсягів послуги, забезпечують функціональну перевірку вузлів розподіль-
ного обліку. Порядок, періодичність такої перевірки визначаються договором між споживачем та виконавцем або іншою особою, 
що здійснює розподіл обсягів послуги.

26. У межах однієї будівлі не допускається здійснення розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами пропорційно пло-
щі і об’єму приміщення одночасно.

Споживач надає виконавцю інформацію про опалювану площу (об’єм) приміщення. У разі зміни опалюваної площі (об’єму) 
приміщення споживач надає у місячний строк виконавцю інформацію про таку зміну разом з копією технічного паспорта примі-
щення з метою подальшого внесення змін до договору.

27. Розподіл обсягів спожитої у будівлі послуги здійснює виконавець або визначена власником (співвласниками) будівлі інша 
особа, що здійснює розподіл обсягів послуги відповідно до обраної моделі договірних відносин.

28. Виконавець у разі здійснення ним розподілу обсягів спожитої у будівлі послуги періодично, але не менш як один раз на рік, 
проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії у присутності спо-
живача або його представника. Результати контрольного зняття показань вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів 
теплової енергії є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем.

Перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої теплової енергії окремим 
споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

29. Зняття показань вузлів комерційного, розподільного обліку та приладів-розподілювачів теплової енергії здійснюється від-
повідно до статті 11 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та умов договору.

30. У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів послу-
ги, до відповідного вузла обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття показань або в разі ненадання у визначе-
ний договором строк споживачем виконавцю показань відповідного вузла обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, як-
що такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного 
обліку виконавцем протягом трьох місяців показання визначаються за середнім споживанням попереднього опалювального пе-
ріоду, а у разі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не 
менше 30 днів.

У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення споживачем виконавця або іншої особи, що 
здійснює розподіл обсягів послуги, до відповідного вузла обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття показань 
після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами 
як із споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

Факт недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів послуги, до 
вузла обліку послуги для зняття показань фіксується шляхом складення акта у довільній формі.

Після відновлення надання показань вузлів обліку таким споживачем виконавець або інша особа, що здійснює розподіл обся-
гів послуги, зобов’язані провести перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок з ним, а також з усіма спожи-
вачами будинку відповідно до Методики розподілу.

Перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок проводяться у тому розрахунковому періоді, в якому було 
отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої теплової енергії окремим споживачам 
обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

Порядок оплати послуг
31. Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію для споживача, який визначаєть-

ся як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а для багатоквартирних будинків, обладна-
них системою автономного теплопостачання, як сума тарифів на виробництво та постачання теплової енергії.

Інформування споживачів про намір зміни (коригування) тарифу на послугу з обґрунтуванням такої необхідності здійснюєть-
ся виконавцем відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунту-
ванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130.

У разі зміни (коригування) тарифу протягом строку дії договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введен-
ня в дію та не потребує внесення сторонами додаткових змін до договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну (коригування) ціни/тарифу на послугу виконавець у строк, що не 
перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це споживачу в один із способів, що гарантують доведення ін-
формації до споживачів і які зазначені у пункті 10 цих Правил, з посиланням на рішення відповідного органу.

32. Плата за послугу розраховується виходячи з розміру встановленого тарифу та обсягу спожитої послуги, визначеного та роз-
поділеного відповідно до законодавства.

У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової енер-
гії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду) та умов-
но-постійної частини тарифу (протягом року).

33. Плата виконавцю за індивідуальним договором про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням вну-
трішньобудинкових систем складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до цих Правил та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвердже-
ного уповноваженим органом тарифу та обсягу її споживання;

плати за абонентське обслуговування, визначеної виконавцем, розмір якої не може перевищувати граничного розміру, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України;

плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечу-
ють надання відповідної послуги, що визначається окремим договором між виконавцем та співвласниками багатоквартирного бу-
динку.

Плата за послугу, абонентське обслуговування та плата за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкової системи те-
плопостачання багатоквартирного будинку вноситься споживачем виконавцю щомісяця однієї сумою в порядку та розмірах, визна-
чених договором. При цьому виконавець забезпечує деталізацію інформації щодо структури плати у рахунках споживачів.

У разі коли співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали однієї з моделей організації договірних відносин, ви-
значених частиною першою статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та/або не дійшли згоди з виконавцем про 
розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, плата виконавцю за індивідуальним до-
говором складається з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування.

Плата виконавцю за колективним договором та за договором з колективним споживачем складається із плати за послугу, що 
розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитої послуги, визначеного відповідно до зако-
нодавства.

34. Рахунок на оплату спожитої послуги надається споживачу на безоплатній основі щомісяця відповідно до статті 8 Закону Укра-
їни «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Рахунки на оплату спожитої послуги формуються виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що 
здійснює розподіл обсягів послуг, на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного об-
ліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надаються споживачу (його пред-
ставнику) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги, визначеного договором.

35. Розрахунковим періодом для оплати спожитої послуги є календарний місяць. Оплата послуги здійснюється не пізніше остан-
нього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом (граничний строк внесення плати за спожиту послугу), якщо інший поря-
док та строки не визначені договором. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових пла-
тежів.

36. Споживач здійснює оплату спожитої послуги щомісяця в порядку та строки, визначені договором.
37. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення відповідного договору.
Споживач не звільняється від оплати послуги за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (на іншому об’єкті неру-

хомого майна) споживача та інших осіб.
38. Споживач не звільняється від оплати послуги у частині відшкодування витрат за частину обсягу теплової енергії на задоволен-

ня загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування 
і допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опален-
ня та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), у разі відключення (відокремлення) його квартири або нежитлового примі-
щення від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання).

39. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець проводить пе-
рерахунок вартості послуги в установленому законодавством порядку та сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та 
розмірі, визначених законом або договором.

40. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище  
0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загаль-
ної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-

явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
41. У разі виникнення у споживача заборгованості за спожиту послугу виконавець і споживач за взаємною згодою можуть 

укладати угоду про реструктуризацію заборгованості згідно із законодавством.
Права та обов’язки споживача

42. Споживач має право:
1) своєчасно одержувати послугу належної якості відповідно до законодавства та договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, струк-
туру ціни/тарифу, порядок оплати, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості;

3) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
4) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надан-

ня або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (на інший об’єкт нерухомого майна);
5) на обрання однієї з моделей організації договірних відносин з виконавцем;
6) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
7) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному законодавством та договором, за перевищення нормативних стро-

ків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати від виконавця чи іншої уповноваженої на розподіл послуги особи детальний розрахунок 

розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами багатоквартирного будинку;
10) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за 

періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
11) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивос-

тей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
12) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення спо-

живачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 
р. № 169; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення за-
гальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і 
допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опа-
лення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

13) після закінчення опалювального періоду отримувати в міжопалювальний період перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії;

14) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов договору.
43. Колективний споживач має право:
1) укладати договір про надання послуги відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним спо-

живачем;
2) розірвати договір у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» або у разі прийняття відповідного рішення співвласниками щодо відключен-
ня від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) будинку.

44. Споживач зобов’язаний:
1) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-

мовий період;
2) забезпечувати безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем теплопостачання;
3) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та укладеного договору.
45. Індивідуальний споживач зобов’язаний:
1) укладати договори про надання послуги у порядку і випадках, визначених законом (зокрема, з урахуванням рішення спів-

власників багатоквартирного будинку щодо обраної моделі договірних відносин у багатоквартирному будинку);
2) своєчасно вживати заходів для усунення пов’язаних з отриманням послуги виявлених неполадок, що виникли з його вини;
3) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку споживання послуги відповідно до умов договору та не втручатися в їх 

роботу;
4) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного май-

на, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;
5) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, та вносити плату за абонент-

ське обслуговування у строки, встановлені договором;
6) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників у порядку, визначеному зако-

ном та умовами договору, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його вста-
новлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань приладів-розподілювачів теплової енер-
гії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги у квартирі (приміщенні) багатоквартирно-
го будинку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систему 
теплопостачання, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиту послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або до-
говором, але не вище розміру, встановленого законом;

11) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання 
виконавцю витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та про фактичну кількість осіб, які постійно прожи-
вають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

12) надавати виконавцю або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, покази наявних приладів-розподілю-
вачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги в квартирі (приміщенні) 
багатоквартирного будинку, у порядку та строки, визначені договором;

13) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установлено-
му законодавством порядку відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опа-
лення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку 
та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачан-
ня (за наявності циркуляції).

46. Колективний споживач зобов’язаний:
1) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і 

допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавця або йо-
го представників у порядку, визначеному законодавством і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-тех-
нічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки по-
казань засобів вимірювальної техніки;

2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором про 
надання житлово-комунальних послуг для споживачів, яких об’єднує такий колективний споживач;

3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитої теплової енергії 
згідно з Методикою розподілу (крім випадку, коли співвласниками визначено іншу особу, що здійснює розподіл обсягів послуги);

4) у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу послуги між споживачами у будівлі надавати споживачам, об’єднаним 
таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитої послуги, а в разі ведення обліку спо-
живання послуги засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання послуги в будівлі (її 
частині), надавати також інформацію про їх показання.

Права та обов’язки виконавця
47. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових та нежитлових приміщень у будинку, санітарно-гі-

гієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
3) доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких 

вузлів обліку та зняття показань засобів вимірювальної техніки у порядку, визначеному законом та умовами договору;
4) доступу до приміщень, в яких установлено вузли розподільного обліку та/або прилади-розподілювачі теплової енергії, за по-

казаннями яких здійснюється такий розподіл (у разі, коли виконавець здійснює розподіл обсягів послуги, визначених за допомо-
гою вузла комерційного обліку, між споживачами), у порядку, визначеному законом та умовами договору;

5) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-техніч-
ного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки по-
казань приладів-розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відпо-
відної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку, у порядку, визначеному законом та умовами договору;

6) у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем 
отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання йому витя-
гу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі спожива-
ча, опалювану площу (об’єм) приміщення споживача у випадках та порядку, передбачених договором;

7) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандар-

тів акредитованими органами із сертифікації;
9) обмежити (припинити) надання послуги у разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені за-

коном та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість такої послуги не відповідає умовам договору;
10) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання споживача, які виникли з вини спо-

живача, документально підтверджені та доведені в установленому законом порядку, що призвели до перебоїв у технологічному 
процесі постачання теплової енергії.

48. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і належну якість послуги згідно із законодавством та умовами дого-

ворів про її надання, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стан-
дартів;

2) забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;
3) у міжопалювальний період проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-

зимовий період з урахуванням моделі укладених договорів;
4) готувати, укладати та переукладати із споживачем договір відповідно до обраної співвласниками моделі договірних відно-

син;
5) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загаль-

ну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

6) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, у визначених законом випадках — управи-
телів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно 
або надання послуги неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

7) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що ви-
никли з його вини;

9) у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових сис-
тем здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу спожитої теплової енергії між співвласниками багатоквартирного будин-
ку згідно з Методикою розподілу та договорами;

10) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

11) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у строк, встановлений договором, але не біль-
ше семи діб;

12) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному договором;
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ДОКУМЕНТИ   
13) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-

тиною вузла комерційного обліку, а у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням 
внутрішньобудинкових систем — вузлів розподільного обліку;

14) у разі укладення колективного договору або договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем інфор-
мувати управителя, уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, правління житлово-
будівельного кооперативу, з якими укладено відповідний договір, про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентсько-
го обліку вузлів комерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузлів комерційного обліку;

15) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Обмеження (припинення) надання послуги  
з постачання теплової енергії

49. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживачеві че-
рез засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача і який визначений пунк-
том 10 цих Правил, про таку планову перерву не пізніше ніж за 10 робочих днів. У повідомленні необхідно зазначити причину та 
строк перерви в наданні відповідних послуг.

У разі застосування перерви в наданні комунальних послуг на ліквідацію наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідоми-
ти споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача і який 
визначений пунктом 10 цих Правил, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні за-
значаються причини та строк перерви в наданні відповідних комунальних послуг.

50. Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги».

Обмеження (припинення) надання послуги не є підставою для розірвання договору.
51. Надання послуги відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за 

фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості. 
52. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу (крім планової перерви надання послуги або пе-

рерви на ліквідацію наслідків аварії, що сталися не з вини споживача), підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповід-
но до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

53. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до:
пошкодження спільного майна співвласників багатоквартирного будинку;
порушення прав та інтересів інших споживачів — співвласників багатоквартирного будинку.

Порядок оформлення претензії споживачем
54. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості споживач 

має право викликати виконавця або його представника для проведення перевірки кількості та/або якості наданої послуги.
Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 Закону України «Про житлово-кому-

нальні послуги».
Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 

статтею 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
55. За результатами перевірки якості надання послуги складається акт-претензія відповідно до Порядку проведення перевір-

ки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, пе-
редбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2018 р. № 1145.

56. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі, але не пізніше ніж протягом однієї 
доби з моменту отримання повідомлення споживача.

57. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови виконавця підписати акт-претензію такий 
акт підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщен-
нях — якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю рекомендованим листом.

58. Виконавець протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта-претензії вирішує питання щодо задоволення вимог, викла-
дених у ньому, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем. 
Виконавець зобов’язаний повідомити у десятиденний строк споживачеві про вжиті за результатами задоволення його претен-
зії заходи.».

3. Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуго-
вування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання), затверджений зазначеною постановою, виклас-
ти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 830 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1022)
ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР  

про надання послуги з постачання теплової енергії  
з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем

______________________________                        ___ __________ 20__ р.
    (найменування населеного пункту)
_______________________________________________________________________________________ (далі — виконавець)
    (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
в особі _____________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)
що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________,

(найменування, дата, номер документа)
з однієї сторони, та ___________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
(далі — споживач) в особі ____________________________________________________________________________________,

              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника споживача)
що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________, 

(найменування, дата, номер документа)
з іншої сторони (далі — сторони), уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення/на індивіду-

альний тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячої води (зайве закреслити) (далі — послуга) відповідної якос-
ті та в обсязі відповідно до теплового навантаження будівлі і здійснювати обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинко-
вої системи теплопостачання, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на 
умовах, що визначені цим договором.

Обсяг спожитої споживачем послуги визначається як частина обсягу теплової енергії, спожитої у будинку, визначена та розпо-
ділена згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», та складається з:

обсягу теплової енергії на опалення приміщення споживача;
обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будинку;
обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачан-

ня (за наявності циркуляції).
Обсяг теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення розподіляється також на споживачів, примі-

щення яких обладнані індивідуальними системами опалення.
2. Вимоги до якості послуги:
1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального 

трубопроводу, який розміщується на ____________________________________________________________________________;
                                                              (посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

2) тиск теплоносія повинен відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який розміщується на ____________________
____________________________________________________________________________________________________________

(посилання на сторінку офіційного веб-сайту
_________________________________________________________________________________________________________;

органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
3) дотримання нормативної температури повітря у приміщеннях.
Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуги у багатоквартирному бу-

динку, здійснюються виконавцем на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинко-
вих систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуги, проводиться співвласниками чи залученими ними 
уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

3. Інформація про споживача:
1) адреса:
вулиця _____________________________________________________
номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________
населений пункт _____________________________________________
район ______________________________________________________
область _____________________________________________________
індекс ______________________________________________________;
2) опалювана  площа (об’єм) приміщення споживача — _____________ кв. метрів (___________ куб. метрів);
3) опалювана площа (об’єм) будинку — ___________ кв. метрів (___________ куб. метрів);
4) максимальне теплове навантаження будинку — ________ Гкал/год.
4. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
5. Будинок обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії:

Поряд- 
ковий номер

Заводський номер, на-
зва та умовне позначен-
ня типу засобу вимірю-

вальної техніки

Показання засобу вимі-
рювальної техніки на дату 

укладення договору

Місце вста-
новлення

Дата останньої 
періодичної  

повірки

Міжповіроч-
ний інтервал, 

років
Примітка

6. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії:

Поряд-
ковий  
номер

Вид приладу обліку 
теплової енергії (ву-
зол обліку/ прилад- 

розподілювач)

Заводський 
номер

Показання засобу вимі-
рювальної техніки/ прила-
ду-розподілювача тепло-

вої енергії на дату укладен-
ня договору

Місце вста-
новлення

Дата 
останньої 
повірки

Міжповірочний 
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
7. Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визна-

чених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Постачання теплової енергії на індивіду-

альні теплові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених 
частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (зайве закреслити).

8. Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги вимогам пунктів 1 і 2 цього договору на 
межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

9. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) розподільного обліку те-
плової енергії (у разі їх наявності)/з дотриманням нормативної температури повітря у житлових приміщеннях (для приміщень, не 
оснащених вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії) (зайве закреслити).

10. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-віднов-
ні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю 
про аварію.

У разі виявлення несправності та/або недоліків в роботі внутрішньобудинкових систем постачання послуги виконавець прово-
дить аварійно-відновні роботи у строки, що передбачені Порядком обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачан-
ня, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердженим наказом Мінрегіону від 15 серпня 2018 р. № 219.

Облік послуги
11. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг теплової енергії, спожитої в будинку за показаннями засобів ви-

мірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами 
обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Ме-
тодика розподілу).

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку теплової енергії відповідно до вимог Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань 
таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл обсягу спожитої теплової енергії здійснюєть-
ся для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал).
12. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енер-

гії, до встановлення такого (таких) вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуги у будинку визначається за нормою споживан-
ня, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем за фактичною кількіс-
тю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

13. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни ведення 
комерційного обліку спожитої послуги здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

14. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку (в разі відсутності електронного архіву).
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
15. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, що настає за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших ви-
падках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

16. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірювальної тех-
ніки, який є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методи-
ки розподілу. 

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірювальної 
техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, що настає за днем розпломбування вузла комерційного 
обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з проведенням його ремонту, повірки засобу вимірюваль-
ної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

17. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюється щоміся-
ця _____ числа з _____ до ____ години виконавцем у присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття 
таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або _________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(зазначити інший спосіб зняття показань)
18. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконав-

ця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу теплової енергії, спожитої в будинку, ви-
значається середній обсяг споживання теплової енергії в будинку протягом попереднього опалювального періоду, а у разі від-
сутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитої по-
слуги у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому 
було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

19. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, в яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду в порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором. 

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ здій-
снюється у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність 
вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

20. Розподіл обсягу теплової енергії, спожитої в будинку, згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» здійснює виконавець.

21. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку теплової енергії (приладів-розподілю-
вачів теплової енергії) здійснюється щомісяця споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем 
за допомогою систем дистанційного зняття показань або ___________________________________________________________.

                       (зазначити інший спосіб зняття показань)
У разі коли зняття показань засобів вимірювальної техніки здійснює споживач, він щомісяця з ____ до ____ числа передає по-

казання вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії виконавцю в один із таких способів:
за номером телефону, зазначеним в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору;
на адресу електронної пошти, зазначеної у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору;
через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору;
іншими засобами повідомлення, що зазначаються у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.
Виконавець періодично, не менш як один раз на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки 

вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії у присутності споживача або його представника. Резуль-
тати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової 
енергії є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх ви-
явлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору. 

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої теплової енергії окремим 
споживачам в обсязі, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

22. Зняття виконавцем показань вузлів обліку приладів-розподілювачів теплової енергії за допомогою систем дистанційного 
зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кож-
ному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку — шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або 
через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку/приладу-розподілювача теплової енергії — шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/
або через електронну систему обліку розрахунків споживача. 

23. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку/при-
ладів-розподілювачів теплової енергії, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач, для цілей визначення обсягу тепло-
вої енергії, спожитої споживачем, протягом трьох місяців визначається середній обсяг споживання споживачем теплової енергії 
у попередньому опалювальному періоді, а за відсутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного 
опалювального періоду, але не менше 30 днів.

24. У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення виконавця до вузла (вузлів) розподільного 
обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячно-
го строку з дня недопуску виконавець здійснює розрахунки із споживачем як таким, приміщення якого не оснащені вузлами роз-
подільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії.

Після відновлення надання показань вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії споживачем виконавець 
зобов’язаний провести перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої теплової енергії окремим 
споживачам в обсязі, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює заміну та обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його (їх) огляд, опломбування, 
ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, що є складовою 
частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна та обслуговування вузла (вузлів) розподільного обліку/ приладів-розподілювачів теплової енергії, зокрема його (їх) 
огляд, опломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодична повірка засобу вимірювальної 
техніки, здійснюється за рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачеві про час і дату контрольного зняття показань вузлів розподільного обліку/приладів-
розподілювачів теплової енергії за ___ днів ______________________________________________________________________.

                                                      (зазначити спосіб повідомлення)
28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюєть-

ся відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 55, ст. 1803).

29. У разі приготування гарячої води на індивідуальному тепловому пункті будівлі/будинку обсяг теплової енергії для потреб 
опалення визначається за комерційним обліком з урахуванням кількості теплової енергії, витраченої на приготування гарячої во-
ди.

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
30. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 71, ст. 2507), — в редакції поста-
нови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру за-
твердженого уповноваженим органом тарифу та обсягу її споживання;

плати за абонентське обслуговування в розмірі __________ гривень (зазначити розмір плати, визначений виконавцем, але не 
вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України);

плати за технічне обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем будинку в розмірі, що визначається дого-
вором між виконавцем та співвласниками від «____»________20__ р.
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ДОКУМЕНТИ
У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової 

енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду), 
а також умовно-постійної частини тарифу (протягом року).

31. Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тари-
фів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу становить ____ гривень за ____________, а за умови встановлен-
ня двоставкового тарифу:

_______ гривень за ____________ — умовно-змінна частина тарифу;
_______ гривень за ____________ — умовно-постійна частина тарифу.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання теплової енергії викона-

вець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачеві з посиланням на рішення відпо-
відного органу. 

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

32. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги є календарний місяць.
Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісяця. У разі застосування двоставкових тарифів умовно-постійна 

частина тарифу нараховується щомісяця.
Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з 

початком і закінченням календарного місяця відповідно. 
33. Виконавець формує та надає рахунок на оплату спожитої послуги споживачу не пізніше ніж за десять днів до граничного 

строку внесення плати за спожиту послугу.
Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, у 

тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
34. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим пе-

ріодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.
35. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
36. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-

чення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 

виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за мину-
лі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

37. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в 
рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу. За відсутності призначення платежу 
— у такому порядку:

у першу чергу — в рахунок плати за послугу;
у другу чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування;
у третю чергу — в рахунок плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного бу-

динку.
38. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення цього договору.
39. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги».
Права і обов’язки сторін

40. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) одержувати без додаткової оплати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного пла-

тежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, у строк, ви-

значений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надан-

ня або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або 
його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначене законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опалюваль-
ному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за кожен день 
ненадання послуги, надання її не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості (за винятком норматив-
них строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених 
неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати інформацію від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи 

сторін» цього договору, детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений 
Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

10) без додаткової оплати отримувати інформацію від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи 
сторін» цього договору, про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нараху-
вань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

11) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення спо-
живачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 
р. № 169; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення за-
гальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і 
допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опа-
лення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

12) після закінчення опалювального періоду отримувати в міжопалювальний період перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії;

13) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов цього договору.
41. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, установленими відповідно до законодавства, а також вносити плату за або-

нентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;
4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) в порядку, визначеному зако-

ном і цим договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, яке є частиною 
або елементом внутрішньобудинкової системи, його встановлення або заміни, проведення робіт з технічного обслуговування вну-
трішньобудинкової системи згідно з умовами договору та видами і періодичністю виконання робіт, зазначеними у графіку робіт з 
технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань 
вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії;

6) у разі несвоєчасного здійснення платежу за послугу сплачувати пеню в розмірі, установленому цим договором;
7) надавати виконавцю показання наявних вузлів розподільного обліку/ приладів-розподілювачів теплової енергії, що забез-

печують індивідуальний облік споживання послуги, у приміщенні споживача в порядку та строки, що визначені цим договором;
8) проводити власним коштом ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного май-

на, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систему 

теплопостачання, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період;

11) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установлено-
му законодавством порядку відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опа-
лення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку 
та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачан-
ня (за наявності циркуляції);

12) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання 
виконавцю витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі.

42. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил по-

жежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив виконавець;
3) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-техніч-

ного та інженерного обладнання, яке є частиною або елементом внутрішньобудинкової системи, його встановлення і заміни, про-
ведення робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи згідно з умовами договору та видами і періодичністю 
виконання робіт, зазначеними у графіку робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи, проведення технічних 
та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуги в будинку і приміщен-
ні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені За-
коном України «Про житлово-комунальні послуги» та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не від-
повідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору;
6) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання споживача, що призвели до перебоїв у 

технологічному процесі постачання теплової енергії;
7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання ви-

конавцю витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі.
43. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;
3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/та-

риф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі 
властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості, а також в 
інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що ви-
никли з його вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

11) здійснювати обстеження внутрішньобудинкової системи теплопостачання та складати акт огляду технічного стану системи 
у довільній формі із зазначенням оцінки її поточного стану і переліку обладнання та елементів системи;

12) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуги між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаче-
ному законодавством та цим договором порядку;

13) здійснювати підготовку внутрішньобудинкової системи теплопостачання до експлуатації протягом опалювального періоду;
14) невідкладно ліквідувати аварії внутрішньобудинкових систем теплопостачання;
15) невідкладно усувати несправності в роботі внутрішньобудинкової системи теплопостачання, що загрожують безпеці про-

живання в будинку;
16) протягом однієї доби з дня надходження повідомлення споживача про несправність та/або недоліки в роботі внутрішньо-

будинкової системи усунути такі порушення; якщо для усунення несправностей необхідно більше однієї доби, протягом п’яти днів 
письмово повідомити заявнику про прийняті рішення із зазначенням строку виконання ремонтних робіт;

17) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузлів комерційного та розподільного обліку;

18) надсилати протягом п’яти робочих днів управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення вимог договору
44. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
45. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ________, але не більш як 0,01 

відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загаль-
ної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-
явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

46. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, 
надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послу-
ги з постачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опа-
лювальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за ко-
жен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених непо-
ладок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

47. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповід-
ності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, пе-
редбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк ____________________, 
але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

48. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості, якщо доведе, що на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем примі-
щення споживача якість відповідала вимогам, установленим актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

49. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборго-
ваності з оплати спожитої послуги. 

Виконавець надсилає споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення спожи-
вачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _____________________________________________________________

                                                                              (зазначити спосіб повідомлення)
попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене).
Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, 

визначеного законодавством та/або договором.
Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.
50. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання  відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня 

з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію забор-
гованості.

Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим 
пунктом, покладаються на споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на від-
новлення надання послуг, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії 
51. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
52. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
53. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відпо-

відно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
54. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установле-

ному законодавством порядку цей договір не припиняє своєї дії.
55. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання грошових зобов’язань, які на дату такого при-

пинення залишилися невиконаними.
56. У разі зміни тарифу на теплову енергію з моменту його введення в дію застосовується відповідна нова ціна (вартість) по-

слуги без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.
57. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 

іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін. 
Прикінцеві положення

58. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
59. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передба-

чені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-
го договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Споживач:
найменування/прізвище, ім’я та 
по батькові (за наявності) __________________________
________________________________________________

найменування/прізвище, ім’я та 
по батькові (за наявності) __________________________
________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ  _____________________________
місцезнаходження ________________________________
________________________________________________
рахунок _________________________________________
у  ______________________________________________,
МФО ___________________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону _________________________________
адреса електронної пошти _________________________
_______________________________________________
офіційний веб-сайт ______________________________
______________________________________________
                              (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) ________
_______________________________________________
адреса  _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
номер телефону __________________________________
адреса електронної пошти __________________________
________________________________________________
абонентський номер споживача _____________________
________________________________________________
________________________________________________
                                         (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності).

4. Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджений зазначе-
ною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 830 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1022)
ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР  

про надання послуги з постачання теплової енергії 

____________________________ 
(найменування населеного пункту)

___ ________ 20__ р.

____________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)фізичної особи — підприємця)

в особі ______________________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________
(найменування, дата, номер документа)

(далі — виконавець).
Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуги з постачання тепло-
вої енергії для потреб опалення або на індивідуальний тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячої води (далі 
— послуга) індивідуальному споживачу (далі — споживач). Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 
641, 642 Цивільного кодексу України.
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ДОКУМЕНТИ   
2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на _____

__________________________________________________________________________________________________________.
(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в 
силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на __________________________________________________________.

                                                                                          (назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем відповідно до Порядку інформу-

вання споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого нака-
зом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130.

4. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свід-
чать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток), сплата рахунка за 
надану послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору
5. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та в обсязі відповідно до теплового навантажен-

ня будинку, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визна-
чені цим договором.

Обсяг спожитої споживачем послуги визначається як частина обсягу теплової енергії, спожитої у будинку для потреб опален-
ня, визначеної та розподіленої згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», 
та складається з:

обсягу теплової енергії на опалення приміщення споживача безпосередньо;
частини обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової 

енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку;
та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення.
Обсяг теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення розподіляється також на споживачів, примі-

щення яких обладнані індивідуальними системами опалення.
6. Вимоги до якості послуги:
1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального 

трубопроводу, який розміщується на ____________________________________________________________________________;
                                                               (посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
2) тиск теплоносія повинен відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який розміщується на ____________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця послуги)

Порядок надання та вимоги до якості послуги
7. Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визна-

чених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Постачання теплової енергії на індивіду-
альні теплові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених 
частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (зайве закреслити).

8. Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 5 і 6 цього до-
говору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного 
будинку (індивідуального (садибного) будинку).

9. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку те-
плової енергії та іншими засобами вимірювальної техніки.

10. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-віднов-
ні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю 
про аварію.

Облік послуги
11. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг теплової енергії, спожитої в будинку за показаннями засобів ви-

мірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами 
обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Ме-
тодика розподілу).

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку теплової енергії відповідно до вимог Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань 
таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл обсягу спожитої теплової енергії здійснюєть-
ся для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал).
12. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової 

енергії, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуги у будинку визначається відповідно до Методи-
ки розподілу.

13. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни ведення 
комерційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу.

14. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву — у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — у разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
15. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, що настає за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших ви-
падках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

16. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірювальної тех-
ніки, який є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірюваль-
ної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, що настає за днем розпломбування вузла комерційно-
го обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірю-
вальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

17. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюється виконав-
цем щомісяця.

18. Виконавець здійснює заміну та обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії, зокрема його (їх) 
огляд, опломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодичну повірку засобу вимірювальної 
техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

19. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюєть-
ся відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 55, ст. 1803).

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконав-
ця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу теплової енергії, спожитої в будинку, ви-
значається середній обсяг споживання теплової енергії в будинку протягом попереднього опалювального періоду, а у разі від-
сутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спо-
житої послуги у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періо-
ді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахунко-
вих періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором. 

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ здій-
снюється у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність 
вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Розподіл обсягу теплової енергії, спожитої в будинку, згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» здійснює виконавець.

23. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку теплової енергії (приладів-розподілю-
вачів теплової енергії) здійснюється щомісяця споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем 
за допомогою систем дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань засобів вимірювальної техніки здійснює споживач, він щомісяця з ____ по ____ число передає по-
казання вузлів розподільного обліку теплової енергії (приладів-розподілювачів теплової енергії) виконавцю в один із таких спо-
собів:

за номером телефону, зазначеним у розділі «Реквізити виконавця» цього договору;
на адресу електронної пошти, зазначену у розділі «Реквізити виконавця» цього договору;
через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену у розділі «Реквізити виконавця» цього договору;
інші засоби повідомлення, що зазначаються у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.
Виконавець періодично, не менш як один раз на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки 

вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії у присутності споживача або його представника. Резуль-
тати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової 
енергії є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору. 

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої теплової енергії окремим 
споживачам в обсязі, необхідному для розподілу, але не більш як за дванадцять розрахункових періодів.

24. Зняття виконавцем показань вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії за допомогою систем дистанційного 
зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кож-
ному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку — шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або 
через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку/приладу-розподілювача теплової енергії — шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/
або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

25. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку/при-
ладів-розподілювачів теплової енергії, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач, для цілей визначення обсягу тепло-
вої енергії, спожитої споживачем, протягом трьох місяців визначається середній обсяг споживання споживачем теплової енергії 

у попередньому опалювальному періоді, а за відсутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного 
опалювального періоду, але не менше 30 днів.

26. У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення виконавця до вузла (вузлів) розподільного 
обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячно-
го строку з дня недопуску виконавець здійснює розрахунки із споживачем як таким, приміщення якого не оснащені вузлами роз-
подільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії.

Після відновлення надання показань вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії споживачем виконавець 
зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та відповідний перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої теплової енергії окремим 
споживачам в обсязі, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

27. Заміна, обслуговування вузла (вузлів) розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, зокрема його (їх) 
огляд, опломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодична повірка засобів вимірювальної 
техніки, здійснюється за рахунок споживача.

28. Виконавець повідомляє споживачеві про час та дату контрольного зняття показань вузлів розподільного обліку/приладів-
розподілювачів теплової енергії не менш як за 15 днів, у спосіб ______________________________________________________

                                                                                                           (спосіб повідомлення зазначається виконавцем під час опублікування договору)
29. У разі приготування гарячої води на індивідуальному тепловому пункті будівлі/будинку обсяг теплової енергії для потреб 

опалення визначається за комерційним обліком з урахуванням кількості теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води.
Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги

30. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 71, ст. 2507), — в редакції поста-
нови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру за-
твердженого уповноваженим органом тарифу та обсягу її споживання;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабі-
нетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на 
веб-сайті виконавця __________________________________________________________________________________________.

(посилання на веб-сторінку)
У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової 

енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду), 
а також умовно-постійної частини тарифу (протягом року). 

31. Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тари-
фів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Розмір тарифу зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця _______
___________________________________________________________________________________________________________.

(посилання на веб-сторінку)
У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-

дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу виконавець у строк, що не перевищує 15 
днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

32. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги є календарний місяць.
Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісяця. У разі застосування двоставкових тарифів умовно-постійна 

частина тарифу нараховується щомісяця.
Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з 

початком і закінченням календарного місяця відповідно.
33. Виконавець формує та надає рахунок на оплату спожитої послуги споживачу не пізніше ніж за десять днів до граничного 

строку внесення плати за спожиту послугу.
Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, у 

тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
34. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим пе-

ріодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.
35. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
36. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-

чення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 

виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за мину-
лі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

37. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в 
рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу. За відсутності призначення платежу 
— у такому порядку:

в першу чергу — в рахунок плати за послугу;
в другу чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування.
38. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення цього договору.
39. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги».
Права і обов’язки сторін

40. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного пла-

тежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору, у строк, визначе-

ний Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надан-

ня або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або 
його представників виконавця;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначене законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опалю-
вальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за кожен 
день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних стро-
ків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених непола-
док, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу 

обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нараху-

вання плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений 
Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

11) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення спо-
живачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, що затверджений наказом Мінрегіону від 26 липня 
2019 р. № 169; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення 
загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування 
і допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опа-
лення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

12) після закінчення опалювального періоду отримувати в міжопалювальний період перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії;

13) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.
41. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства, а також вносити плату за або-

нентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;
4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показань вузлів 

розподільного обліку/ приладів-розподілювачів теплової енергії у порядку, визначеному законом і цим договором;
6) у разі несвоєчасного здійснення платежу за послугу сплачувати пеню в розмірі, встановленому цим договором;
7) надавати виконавцю покази наявних вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, що забезпечу-

ють індивідуальний облік споживання послуги у приміщенні споживача в порядку та строки, визначені цим договором.
8) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного май-

на, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систему 

теплопостачання, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період;

11) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установлено-
му законодавством порядку відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опа-
лення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку 
та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачан-
ня (за наявності циркуляції).

42. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил 

пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив виконавець;
3) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна і приміщень споживача для перевірки стану і зняття показань вузлів об-

ліку, що забезпечують облік споживання послуги в будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим до-
говором;

4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені За-
коном України «Про житлово-комунальні послуги» та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не від-
повідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору;
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6) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання споживача, що призвели до перебоїв у 

технологічному процесі постачання теплової енергії.
43. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;
3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/та-

риф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі 
властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості, а також в 
інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що ви-
никли з його вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

11) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбачено-
му законодавством та цим договором порядку;

12) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки, які є складовою части-
ною вузла комерційного та розподільного обліку;

13) надсилати протягом п’яти робочих днів управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
44. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
45. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за ко-

жен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-

слугу.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-

явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. 
46. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 

самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, 
надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послу-
ги з постачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опа-
лювальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за ко-
жен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених непо-
ладок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача). 

47. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповід-
ності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, пе-
редбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом 
однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

48. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим актами законодавства та цим до-
говором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

49. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборго-
ваності з оплати спожитої послуги. 

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може 
бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві че-
рез його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, 
визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

50. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня 
з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію забор-
гованості.

Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим 
пунктом, покладаються на споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на від-
новлення надання послуги, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії
51. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублі-

кування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
52. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
53. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відпо-

відно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
54. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установле-

ному законодавством порядку цей договір не припиняє своєї дії.
55. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення за-

лишилися невиконаними.
Прикінцеві положення

56. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізи-
ти виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим договором, 
на поштову адресу приміщення споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Виконавець:
найменування/прізвище, ім’я  
по батькові (за наявності) ___________
__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ ______________
місцезнаходження _________________
_________________________________
рахунок __________________________
у ________________________________, 
МФО ____________________________
контакти для передачі показань вузлів 
обліку:
номер телефону ___________________

адреса електронної пошти ____________
офіційний веб-сайт __________________
___________________________________
(найменування посади)

___________        _____________________________________ 
    (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

Додаток 
до типового індивідуального договору про надання послуги  

з постачання теплової енергії
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ  

до індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії
Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з постачання теплової енергії на  ______________________________
                                    (назва офіційного веб-сайту органу
_________________________________________________________________________________________________________,

місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця послуги)
приєднуюсь до договору про надання послуг з постачання теплової енергії з __________________________________________ 
      (назва виконавця)
з такими нижченаведеними даними.
1. Інформація про споживача:
1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) __________
_____________________________________________________________
ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _____________________
адреса ______________________________________________________
номер телефону ______________________________________________
адреса електронної пошти _____________________________________
2) адреса приміщення споживача:
вулиця _____________________________________________________
номер будинку _________ номер квартири (приміщення) __________
населений пункт _____________________________________________
район ______________________________________________________
область _____________________________________________________

індекс ______________________________________________________;
3) опалювана площа (об’єм) приміщення споживача — _____ кв. метрів (___________ куб. метрів).
2. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
3. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку теплової енергії (приладами-розподілювачами 

теплової енергії) 

Порядковий 
номер

Вид приладу обліку 
теплової енергії  
(вузол обліку/  

прилад-розподі-
лювач)

Заводський 
номер

Показання засобу ви-
мірювальної техніки/ 

приладу-розподілюва-
ча на дату укладення 

договору

Місце вста-
новлення

Дата останньої 
повірки

Міжповіроч-
ний інтервал, 

років
Примітка

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання
______________ 

(дата)
_____________________ 

(особистий підпис)
______________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові 
споживача)».

5. Типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджений зазначеною 
постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 830 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1022)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії 

____________________________ 
(найменування населеного пункту)

___ ________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________
(найменування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або 

_________________________________________________________________________________________________________
іншої юридичної особи, що об’єднує всіх споживачів у будинку та в їх інтересах укладає договір)

(далі — колективний споживач) в особі _______________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника колективного споживача)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________, 
(найменування, дата, номер документа)

від імені та в інтересах споживачів, об’єднаних колективним споживачем, з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір 
про нижченаведене.

Предмет договору 
1. Виконавець зобов’язується надавати колективному споживачеві послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення/

на індивідуальний тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячої води (зайве закреслити) (далі — послуга) відпо-
відної якості та в обсязі відповідно до теплового навантаження будинку, а колективний споживач зобов’язується своєчасно та в 
повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.

2. Вимоги до якості послуги:
1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального 

трубопроводу, який розміщується на _____________________________________________________________________________
                                     (посилання на сторінку офіційного веб-сайту

_________________________________________________________________________________________________________;
органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

2) тиск теплоносія повинен відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який розміщується на_____________________
____________________________________________________________________________________________________________

(посилання на сторінку офіційного веб-сайту
_________________________________________________________________________________________________________.

органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
3. Інформація про колективного споживача:
1) адреса:
індекс _____________________________________________________
область ____________________________________________________
район ______________________________________________________
населений пункт ____________________________________________
вулиця ____________________________________________________
номер будинку  _____________________________________________;
2) максимальне теплове навантаження будинку — ________ Гкал/год;
3) опалювана площа (об’єм) будинку — ___________ кв. метрів (___________ куб. метрів).  
4. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
5. Будинок обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії

Порядковий 
номер

Заводський номер, 
назва та умовне  

позначення типу за-
собу вимірювальної 

техніки

Показання засо-
бу вимірюваль-

ної техніки на да-
ту укладення до-

говору

Місце  
встановлення

Дата останньої  
періодичної повірки

Міжповірочний 
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
6. Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визна-

чених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Постачання теплової енергії на індивіду-
альні теплові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених 
частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (зайве закреслити).

7. Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 1 і 2 цього до-
говору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирно-
го будинку (будівлі).

8. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку те-
плової енергії та іншими засобами вимірювальної техніки.

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні робо-
ти у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги
10. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг теплової енергії, спожитої в будинку за показаннями засобів ви-

мірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами 
обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Ме-
тодика розподілу).

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку теплової енергії відповідно до вимог Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань 
таких вузлів обліку.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал).
Розподіл між споживачами обсягу послуги, спожитої в будинку, здійснює колективний споживач / уповноважена особа (за-

йве закреслити).
11. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни ведення 

комерційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу.
12. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву — в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — в разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку.
13. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, що настає за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших ви-
падках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є день прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

14. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведення повірки засобу вимірювальної тех-
ніки, який є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірюваль-
ної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційно-
го обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірю-
вальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

15. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ здій-
снюється у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність 
вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії щомісяця __ числа з __ по 
__ год. здійснюється виконавцем у присутності колективного споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких 
показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(зазначити інший спосіб)
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ДОКУМЕНТИ   
У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в 

кожному окремому випадку) ознайомлення колективного споживача або його представника з показаннями вузла (вузлів) комер-
ційного обліку шляхом опублікування на офіційному веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через 
електронну систему обліку розрахунків колективного споживача.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Представник колективного споживача повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом 
п’яти робочих днів з дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно 
до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

16. У разі недопущення колективним споживачем (його представником) виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку те-
плової енергії для зняття показань засобів вимірювальної техніки або в разі ненадання показань колективним споживачем вико-
навцю у визначений сторонами строк, якщо такі показання відповідно до пункту 17 цього договору зобов’язаний знімати колек-
тивний споживач, для визначення обсягу теплової енергії, спожитої в будинку, протягом трьох місяців визначається середній об-
сяг споживання колективним споживачем теплової енергії протягом попереднього опалювального періоду, а в разі відсутності та-
кої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів. 

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок із колектив-
ним споживачем.

Перерахунок із колективним споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому  
порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
17. Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тари-

фів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 
У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової 

енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду), 
а також умовно-постійної частини тарифу (протягом року).

Станом на дату укладення цього договору тариф на теплову енергію становить _______ гривень за ____________, а за умови 
встановлення двоставкового тарифу:

________ гривень за ____________ — умовно-змінна частина тарифу; 
_______ гривень за ____________ — умовно-постійна частина тарифу.   
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання теплової енергії виконавець 

у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це колективному споживачу з посиланням на рішен-
ня відповідного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

18. Плата виконавцю за послугу за цим договором визначається відповідно до Правил надання послуги з постачання тепло-
вої енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 71, ст. 2507), —  в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022, та Методики розподілу і розра-
ховується виходячи з розміру затвердженого уповноваженим органом тарифу та обсягу її споживання.

19. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги є календарний місяць.
20. Виконавець формує та надає колективному споживачу рахунок на оплату спожитої послуги не пізніше ніж за десять днів 

до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.
Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою колективного споживача рахунок може надаватися в електро-

нній формі, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживача.
21. Колективний споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за роз-

рахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.
22. За бажанням колективного споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
23. Під час здійснення оплати колективний споживач зазначає розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-

чення платежу (плата за спожиту послугу, сплата пені, штрафів).
У разі коли колективним споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений колективним споживачем 

період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок забор-
гованості такого споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахо-
ваних споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів, починаючи з найближчих періо-
дів від дати здійснення платежу.

24. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

Права і обов’язки сторін
25. Колективний споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного пла-

тежу, структуру ціни/тарифу на послугу, порядок оплати, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її спожив-
чі властивості.

Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, у строк, ви-
значений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного на-
дання або ненадання послуги та незаконного проникнення виконавця або його представників в належне колективному спожива-
чу житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опалю-
вальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за кожен 
день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних стро-
ків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених непола-
док, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) отримувати без додаткової оплати інформацію від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підпи-

си сторін» цього договору, про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами на-
рахувань) та отримані від колективного споживача платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної ін-
формації»;

10) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення спо-
живачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня  
2019 р. № 169;

11) після закінчення опалювального періоду отримувати в міжопалювальний період перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії; 

12) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов цього договору. 
26. Колективний споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати спожиту послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені цим до-

говором;
4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації ава-

рій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та 
профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку;

6) забезпечити своєчасну підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;
7) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;
8) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та укладеного договору;
9) забезпечувати безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем теплопостачання;
10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систему 

теплопостачання, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

27. Виконавець має право:
1) вимагати від колективного споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних пра-

вил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів;
2) вимагати від колективного споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отри-

манням послуги, що виникли з вини колективного споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводить вико-
навець;

3) доступу в будівлю колективного споживача для перевірки стану і зняття показань вузлів комерційного обліку, у порядку, ви-
значеному законом і цим договором;

4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені за-
коном та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення колективним споживачем умов цього договору;
6) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання колективного споживача, що призвели 

до перебоїв у технологічному процесі постачання теплової енергії.
28. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;
3) без додаткової оплати надавати колективному споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію 

про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її 
споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги колективного споживача і проводити відповідні пере-
рахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної 
якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в установлені законодавством строки;

7) виплачувати колективному споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт 
на об’єктах, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим до-
говором;

8) своєчасно реагувати на виклики колективного споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) колек-
тивного споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що ви-
никли з його вини;

10) інформувати колективного споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу відповідно до Порядку інформування спо-
живачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінре-
гіону від 5 червня 2018 р. № 130;

11) контролювати дотримання встановлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла  комерційного обліку; 

12) інформувати колективного споживача про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів ко-
мерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комер-
ційного обліку;

13) надсилати протягом п’яти робочих днів управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
29. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
30. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ______ 

гривень, але не більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може пере-
вищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню піль-
ги та житлові субсидії та в інших випадках, визначених законом.

31. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, 
надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послу-
ги з постачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опа-
лювальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за ко-
жен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених непо-
ладок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

Сума штрафу зараховується в рахунок майбутніх платежів (погашення заборгованості) споживачів. Сума такого зменшення 
(погашення) розподіляється між споживачами.

32. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання по-
слуги неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 
статтею 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якос-
ті надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором 
про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 
________________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колек-
тивного споживача.

33. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим актами законодавства та цим до-
говором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

34. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному 
обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. 

Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості надання по-
слуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення ко-
лективному споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _____________________________. 

Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного 
строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

35. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону Украї-
ни «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця.

36. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного спо-
живача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здій-
снення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надан-
ня послуги колективному споживачу.

37. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання  відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня 
з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію забор-
гованості.

38. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених 
цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошто-
рису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем. 

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії та розірвання
39. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
40. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
41. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення зали-

шилися невиконаними, зокрема перерахунок плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або 
надання послуги неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

42. У разі зміни тарифу на теплову енергію з моменту його введення в дію застосовується відповідна нова ціна (вартість) по-
слуги без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 
іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

44. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин від-
повідно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» або у разі прийняття відповідного рішення співвласни-
ками щодо відключення будинку від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку від-
ключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 
26 липня 2019 р. № 169.

Прикінцеві положення
45. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
46. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передба-

чені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-
го договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Колективний споживач:
найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) ______________________
____________________________________________

найменування _______________________________
____________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ _________________________
місцезнаходження ____________________________
____________________________________________
поточний рахунок ____________________________
у  _________________________________________,
МФО ______________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону _____________________________
адреса електронної пошти ____________________
___________________________________________
офіційний веб-сайт __________________________
____________________________________________
                           (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

код згідно з ЄДРПОУ __________________________
адреса  _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
номер телефону _____________________________
адреса електронної пошти _____________________
___________________________________________
абонентський номер колективного споживача 
____________________________________________

____________________________________________
                            (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

6. Типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджений зазначеною постановою, 
викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 830 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1022)
ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуги з постачання теплової енергії

____________________________ 
(найменування населеного пункту)

___ ________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

(далі — виконавець) в особі _________________________________________________________________________________,
           (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)
що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,

(найменування, дата, номер документа)
з однієї сторони, та співвласники багатоквартирного будинку (далі — споживачі), розташованого за адресою 
_________________________________________________________________________________________________________,

 (повна адреса будинку)
в особі __________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи)
що діє на підставі __________________________________________________________________________________________, 

(найменування, дата, номер протоколу)
з іншої сторони (далі — уповноважена особа, далі — сторони), уклали цей договір про нижченаведене.
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ДОКУМЕНТИ
Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачам послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення/на індивіду-
альний тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячої води (зайве закреслити) (далі — послуга) відповідної якос-
ті та в обсязі відповідно до теплового навантаження будинку, а споживачі зобов’язуються своєчасно та в повному обсязі оплачу-
вати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.

2. Вимоги до якості послуги:
1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавально-

го трубопроводу, який розміщується на __________________________________________________________________________;
                                                                 (посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
2) тиск теплоносія повинен відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який розміщується на____________________

___________________________________________________________________________________________________________. 
(посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

3. Інформація про споживачів: 
1) адреса будинку:
індекс ______________________________________________________
населений пункт _____________________________________________
вулиця _____________________________________________________
номер будинку ______________________________________________;
2) максимальне теплове навантаження будинку — ________ Гкал/год;
3) опалювана площа (об’єм) будинку — ___________ кв. метрів (___________ куб. метрів).
4. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
5. Будинок обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії

Порядко-
вий номер

Заводський но-
мер, назва та 
умовне позна-

чення типу засо-
бу вимірювальної 

техніки

Показання засобу 
вимірювальної тех-
ніки на дату укла-
дення договору

Місце  
встановлення

Дата останньої 
періодичної  

повірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
6. Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визна-

чених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Постачання теплової енергії на індивіду-
альні теплові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених 
частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (зайве закреслити).

7. Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 1 і 2 цього до-
говору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирно-
го будинку (будівлі).

8. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку те-
плової енергії та іншими засобами вимірювальної техніки.

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні ро-
боти у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про 
аварію.

Облік послуги
10. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг теплової енергії, спожитої в будинку за показаннями засобів ви-

мірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами 
обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Ме-
тодика розподілу).

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку теплової енергії відповідно до вимог Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань 
таких вузлів обліку.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал).
Розподіл між споживачами обсягу послуги, спожитої в будинку, здійснює уповноважена особа.
11. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни ведення 

комерційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу.
12. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву — у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — у разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
13. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, що настає за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших ви-
падках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є день прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

14. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної тех-
ніки, які є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної 
техніки, які є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, що настає за днем розпломбування вузла комерційного об-
ліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірюваль-
ної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

15. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ здій-
снюється у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність 
вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюється щомісяця 
_____ числа з ___ до ___ години виконавцем у присутності уповноваженої особи (у разі прийняття відповідного рішення співвлас-
ників) або__________________________________________________________________________________________________.

(зазначити інший спосіб)
У разі коли зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюєть-

ся виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності уповно-
важеної особи.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кож-
ному окремому випадку) ознайомлення уповноваженої особи з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку шляхом опублі-
кування на сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків спо-
живачів.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Уповноважена особа повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з 
дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно 
до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

16. У разі недопущення споживачами виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії для зняття показань за-
собів вимірювальної техніки або в разі ненадання показань виконавцю у визначений сторонами строк, якщо такі показання відпо-
відно до пункту 17 цього договору зобов’язаний знімати ______________________, для визначення обсягу теплової енергії, спо-
житої в будинку, протягом трьох місяців призначається середній обсяг споживання теплової енергії протягом попереднього опа-
лювального періоду, а у разі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального 
періоду, але не менше 30 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок.
Перерахунок проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про 

невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.
Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги

17. Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тари-
фів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Станом на дату укладення цього договору тариф на теплову енергію становить _______ гривень за ____________, а за умови 
встановлення двоставкового тарифу:

_______ гривень за ____________ — умовно-змінна частина тарифу;
_______ гривень за ____________ — умовно-постійна частина тарифу.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання теплової енергії викона-

вець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відпо-
відного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

18. Споживачі вносять однією сумою плату на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий уповнова-
женою особою виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 71, ст. 2507), — в редакції поста-
нови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру за-
твердженого уповноваженим органом тарифу та обсягу її споживання;

плати уповноваженій особі за організацію укладення та виконання цього договору, розмір якої визначається за погоджен-
ням сторін.

У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової 
енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду), 
а також умовно-постійної частини тарифу (протягом року).

19. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги є календарний місяць.
20. Виконавець надає уповноваженій особі обсяги спожитої послуги за розрахунковий період.
Уповноважена особа здійснює розподіл зазначеного обсягу між споживачами та надає споживачам рахунки на оплату спожи-

тої послуги не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.
Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживачів рахунок може надаватися в електронній формі, у 

тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

21. Споживачі здійснюють оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим 
періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу, на поточний рахунок із спеціальним режимом викорис-
тання, відкритий уповноваженою особою. Уповноважена особа не пізніше ніж протягом трьох банківських днів після отримання 
кожного платежу від споживачів перераховує отримані платежі виконавцю.

У разі коли споживачі мають заборгованість з оплати послуги, уповноважена особа у десятиденний строк з дня отримання за-
питу виконавця надає останньому список споживачів, які не виконали належним чином зобов’язання з оплати послуги, з деталь-
ною інформацією про проведені їм нарахування та отримані від них платежі. На вимогу виконавця уповноважена особа надає йо-
му іншу інформацію, необхідну для стягнення виконавцем з таких споживачів суми заборгованості в судовому порядку.

За бажанням споживачів може здійснюватися оплата послуги шляхом внесення авансових платежів.
22. Під час здійснення оплати зазначається розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (пла-

та за спожиту послугу, сплата пені).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 

виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за мину-
лі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

23. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

Права і обов’язки сторін
24. Споживачі мають право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного пла-

тежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, у строк, ви-

значений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
3) на відшкодування збитків, завданих їх майну, шкоди, заподіяної їх життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або 

ненадання послуги та незаконного проникнення в належне їм житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його пред-
ставників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначене законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опалю-
вальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за кожен 
день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних стро-
ків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених непола-
док, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати від виконавця інформацію засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи 

сторін» цього договору, про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (за періодами та видами нарахувань) та отри-
мані від споживачів (уповноваженої особи) платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

10) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення спо-
живачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 
р. № 169; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення за-
гальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і 
допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опа-
лення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

11) після закінчення опалювального періоду отримувати в міжопалювальний період перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії; 

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.
25. Споживачі зобов’язані:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з їх вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, визначеними відповідно до законодавства, у строки, встановлені цим дого-

вором;
4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для перевірки по-

казань вузлів комерційного обліку;
6) забезпечити своєчасну підготовку будинку та приміщень споживачів до експлуатації в осінньо-зимовий період;
7) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;
8) інформувати протягом місяця уповноважену особу про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом 

надання їй витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі. 
Уповноважена особа повідомляє виконавцю про такі зміни;

9) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного май-
на, пошкодженого з їх вини, яка доведена в установленому законом порядку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систему 
теплопостачання, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

11) у разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установ-
леному законодавством порядку відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на 
опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень бу-
динку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопос-
тачання (за наявності циркуляції).

26. Виконавець має право:
1) вимагати від споживачів дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил 

пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів;
2) вимагати від споживачів своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживачів, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;
3) доступу в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для перевірки показань вузлів комерційного обліку;
4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, що настає 

за днем отримання споживачами попередження від виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає 
умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов цього договору;
6) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання споживачів, що призвели до перебоїв у 

технологічному процесі постачання теплової енергії.
27. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;
3) без додаткової оплати надавати споживачам, уповноваженій особі в установленому законодавством порядку необхідну ін-

формацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання 
послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, уповноваженої особи і проводити відповід-
ні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги нена-
лежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, уповноваженої особи, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претен-
зій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що ви-
никли з його вини;

10) інформувати споживачів та уповноважену особу про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформу-
вання споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого нака-
зом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130;

11) контролювати дотримання встановлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла комерційного обліку; 

12) інформувати уповноважену особу про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерцій-
ного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційно-
го обліку;

13) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
28. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
29. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу споживачі зобов’язані сплатити пеню в розмірі ____ гривень, але не  

більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 від-
сотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-
явності у споживачів заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

30. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадан-
ня, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міні-
стрів України, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживан-
ня послуги з постачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попе-
редньому опалювальному періоді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше  
30 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком 
нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення ви-
явлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

Сума штрафу зараховується в рахунок майбутніх платежів (погашення заборгованості) споживачів. Сума такого зменшення 
(погашення) розподіляється між споживачами уповноваженою особою.

31. Оформлення претензій споживачів щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості здійснюється у порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 
статтею 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
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ДОКУМЕНТИ   
Перевірка відповідності якості надання послуги проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якос-

ті надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором 
про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача (споживачів) для перевірки якості надання послуги у строк 
________________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення спожи-
вача (споживачів).

32. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим актами законодавства та цим до-
говором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

33. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачам у разі непогашення в повному обсязі заборго-
ваності з оплати спожитої послуги.

Виконавець надсилає споживачеві, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, 
не виконав належним чином зобов’язання з оплати послуги, рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шля-
хом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _______________________________________

                                                                   (зазначити спосіб повідомлення)
попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене).
Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, 

визначеного законодавством та/або договором.
34. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону Укра-

їни «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання уповноваженою особою/споживачем попередження 
від виконавця.

35. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності уповноваженої осо-
би. Неприбуття уповноваженої особи, яка заздалегідь була попереджена виконавцем про день та час здійснення обмеження (при-
пинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги споживачам.

36. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня 
з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію забор-
гованості.

37. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених 
цим пунктом, покладаються на споживачів, яким здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на 
відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення  
до нього змін, продовження його дії та припинення

38. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
39. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
40. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин від-

повідно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» або у разі прийняття відповідного рішення співвласни-
ками щодо відключення будинку від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку від-
ключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 
26 липня 2019 р. № 169.

41. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення за-
лишилися невиконаними, зокрема перерахунок плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно 
або надання послуги неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

42. У разі зміни тарифу на теплову енергію з моменту його введення в дію застосовується відповідна нова ціна (вартість) по-
слуги без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 
іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення
44. Цей договір складено у кількості, що забезпечує отримання примірника договору виконавцем та кожним із співвласників 

багатоквартирного будинку, які мають однакову юридичну силу.
У договорі визначається абонентський номер для кожного споживача.
45. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передба-

чені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-
го договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Споживач в особі уповноваженої особи:
найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) ______________________
____________________________________________

найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) ______________________
____________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ __________________________ ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 
__________________________________________

місцезнаходження____________________________
____________________________________________

адреса  _____________________________________ 
____________________________________________

поточний рахунок ____________________________
у __________________________________________, 
МФО _______________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону______________________________
адреса електронної пошти _____________________
____________________________________________
офіційний веб-сайт ___________________________
____________________________________________

(найменування посади)
__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

номер телефону ______________________________
адреса електронної пошти _____________________
____________________________________________

____________________________________________
                           (найменування посади)  

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

7. Типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджений за-
значеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 830 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1022)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії

____________________________ 
(найменування населеного пункту)

___ ________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)фізичної особи — підприємця)

(далі — виконавець) в особі _________________________________________________________________________________,
               (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________
              (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

(далі — споживач) в особі __________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника споживача)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________, 
(найменування, дата, номер документа)

з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про нижченаведене.
Предмет договору 

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення/на індивідуаль-
ний тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячої води (зайве закреслити) (далі — послуга) відповідної якості та 
в обсязі відповідно до теплового навантаження, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану по-
слугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.

2. Вимоги до якості послуги:
1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подаваль-

ного трубопроводу, який розміщується на ________________________________________________________________________; 
                                                              (посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
2) тиск теплоносія повинен відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який розміщується на_____________________
       (посилання на сторінку офіційного веб-сайту
_________________________________________________________________________________________________________.

органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
3. Інформація про споживача:
1) адреса:
номер будинку ______________________________________________
вулиця _____________________________________________________
населений пункт ____________________________________________
район______________________________________________________
область ____________________________________________________
індекс _____________________________________________________;
2) опалювана площа (об’єм) будівлі — ___________ кв. метрів (___________ куб. метрів);
3) максимальне теплове навантаження будівлі — _________ Гкал/год.
4. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
5. Будівля обладнана вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії

Порядко-
вий  

номер

Заводський но-
мер, назва та 
умовне позна-

чення типу засо-
бу вимірювальної 

техніки

Показання засобу 
вимірювальної тех-
ніки на дату укла-
дення договору

Місце  
встановлення

Дата останньої 
періодичної  

повірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
6. Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визна-

чених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Постачання теплової енергії на індивідуальні те-
плові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною пер-
шою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (зайве закреслити).

7. Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 1 і 2 цього договору 
до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем будівлі.

8. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку теплової 
енергії та іншими засобами вимірювальної техніки.

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні роботи у 
строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги
10. Обсяг спожитої у будівлі послуги визначається як обсяг теплової енергії, спожитої в будівлі за показаннями засобів вимірюваль-

ної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих 
у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

Якщо будівлю оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку теплової енергії відповідно до вимог Закону України «Про ко-
мерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої послуги у будівлі визначається як сума показань таких вузлів об-
ліку.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал).
11. У разі коли будівля на дату укладення цього договору не обладнана вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії, до 

встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуги у будівлі визначається за нормою споживання, встановленою ор-
ганом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем за фактичною кількістю годин постачання тепло-
вої енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря. 

12. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни ведення комер-
ційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу.

13. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву — в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційно-

го обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — в разі відсутності електронного архіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замінено-

го вузла комерційного обліку.
14. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, що настає за днем останнього 

дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).
Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комер-

ційного обліку, встановленого на заміну втраченого.
15. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які 

є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу.
Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної тех-

ніки, які є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, що настає за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кін-
цем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є 
складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

16. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюється щомісяця ___ 
числа з ____ до ____ години виконавцем у присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань 
здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або _________________________________________.

                                                             (зазначити інший спосіб зняття показань)
У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожно-

му окремому випадку) ознайомлення з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку споживачем шляхом опублікування на офіцій-
ному веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

17. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до 
вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки для визначення обсягу теплової енергії, спожи-
тої в будівлі, визначається середній обсяг споживання теплової енергії в будівлі протягом попереднього опалювального періоду, а у ра-
зі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок із споживачем.
Перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформа-

цію про невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.
18. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки 

схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періо-
дичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу до місць установлення вузлів 
комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Втручання в роботу вузла комерційного обліку забо-
ронено.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного знят-
тя показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня виявлення за-
собами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до 
Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
19. Плата виконавцю за послугу за цим договором визначається відповідно до Правил надання послуги з постачання тепло-

вої енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 71, ст. 2507), — в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022, та Методики розподілу і розраховуєть-
ся виходячи з розміру затвердженого уповноваженим органом тарифу та обсягу її споживання.

У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової енергії ви-
значається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду), а також умов-
но-постійної частини тарифу (протягом року).

20. Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тарифів на 
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу становить _______ гривень  за ____________, а за умови встановлен-
ня двоставкового тарифу:

_______ гривень за ____________ — умовно-змінна частина тарифу;
_______ гривень за ____________ — умовно-постійна частина тарифу.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання теплової енергії виконавець у 

строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.
У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введен-

ня в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на своє-
му офіційному веб-сайті.

21. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги є календарний місяць.
22. Виконавець формує та надає рахунок на оплату спожитої послуги споживачу не пізніше ніж за десять днів до граничного стро-

ку внесення плати за спожиту послугу.
Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, у тому 

числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів. 
23. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, 

що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.
24. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
25. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення 

платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, викона-

вець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові 
періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості 
— в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

26. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

Права і обов’язки сторін
27. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного платежу, 

структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, у строк, визначе-

ний Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або 

ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представ-
ників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначене законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному об-

сязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з постачан-

ня теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опалювальному періо-
ді — за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за кожен день ненадання по-
слуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-
відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням по-
слуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей та пе-

ревищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) отримувати без додаткової оплати інформацію від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» 

цього договору, про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отрима-
ні від споживача платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»; 

10) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключен-
ня споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня  
2019 р. № 169;
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ДОКУМЕНТИ
11) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов цього договору. 
28. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;
3) оплачувати спожиту послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені цим договором;
4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;
6) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та укладеного договору;
7) допускати у будівлю виконавця або його представників у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комуналь-

ні послуги» і цим договором, для перевірки показань засобів вимірювальної техніки;
8) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника будівлі споживача у разі відчуження будівлі шляхом надання виконав-

цю витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно;
9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції будівлі (іншого об’єкта 

нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий пе-

ріод.
29. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної 

безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що вини-

кли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив виконавець;
3) доступу до будівлі споживача для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів облі-

ку, що забезпечують облік споживання послуги в будівлі, в порядку, визначеному законом і цим договором;
4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, що настає за днем 

отримання споживачем попередження від виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього до-
говору;

5) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання споживача, що призвели до перебоїв у техноло-
гічному процесі постачання теплової енергії;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.
30. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього договору, 

зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;
3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загаль-

ну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі властивості, а також ін-
шу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), до екс-
плуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за 
послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості, а також в інших випадках, 
визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечу-
ють надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в установлені законодавством строки;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпе-
чують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з пору-
шенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що виникли з йо-
го вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про намір змі-
ни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130;

11) контролювати дотримання встановлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною 
вузла комерційного обліку;

12) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних по-
слуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення вимог договору
31. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
32. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ________ гривень, але не більше 0,01 від-

сотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у 

споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. 
33. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний самостій-

но протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повно-
му обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також сплатити спо-
живачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з постачання теплової енергії, визна-
ченої за попередній опалювальний період (а у разі ненадання послуги у попередньому опалювальному періоді — за фактичний час спожи-
вання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному об-
сязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протя-
гом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

34. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості 
здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надан-
ня деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання від-
повідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., 
№ 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк ________________________, але 
не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

35. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості, 
якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості під час 
перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

36. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з 
оплати  спожитої послуги. 

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обме-
жене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий 
кабінет або в інший спосіб _________________________.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначе-
ного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

37. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з да-
ти повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунк-
том, покладаються на споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення 
надання послуг, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії та розірвання
38. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
39. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову 

від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
40. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення власником щодо відключення будинку від систем (мереж) централі-

зованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та поста-
чання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169.

41. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залиши-
лися невиконаними.

42. У разі зміни тарифу на теплову енергію з моменту його введення в дію застосовується відповідна нова ціна (вартість) послуги без 
внесення сторонами додаткових змін до цього договору.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій 
стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення
44. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
45. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передба-

чені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-
го договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Споживач:
найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) _____________________
___________________________________________

найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) _____________________
___________________________________________ 

код згідно з ЄДРПОУ _________________________ ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ)
 ___________________________________________

місцезнаходження __________________________
___________________________________________
поточний рахунок ___________________________
у ________________________________________,
МФО ____________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону ____________________________
адреса електронної пошти ___________________
__________________________________________
офіційний веб-сайт _________________________
____________________________________________

(найменування посади)
__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

адреса  ____________________________________
___________________________________________
номер телефону _____________________________
адреса електронної пошти _____________________
___________________________________________
абонентський номер споживача ________________
___________________________________________
____________________________________________

(найменування посади)
__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 вересня 2021 р. № 1023 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 грудня 2019 р. № 1182

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 «Про затвердження Правил надання послу-

ги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води» (Офіційний вісник України,  
2020 р., № 14, ст. 550) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 1023

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 грудня 2019 р. № 1182
1. У постановляючій частині постанови:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання гарячої води з обслуговуванням внутрішньобудинкових 

систем;»;
2) в абзаці четвертому слова «типовий договір з індивідуальним споживачем» замінити словами «типовий індивідуальний до-

говір».
2. Правила надання послуги з постачання гарячої води, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1182 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1023)
ПРАВИЛА 

надання послуги з постачання гарячої води

Загальні питання
1. Ці Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання гаря-

чої води (далі — виконавець), та індивідуальним і колективним споживачем (далі — споживач), який отримує або має намір отри-
мати послугу з постачання гарячої води (далі — послуга), та визначають вимоги до якості послуги, одиниці вимірювання обсягу 
спожитої споживачем гарячої води, порядок оплати.

2. Ці Правила не розповсюджуються на відносини в будівлях, у яких виробництво гарячої води здійснюється з використанням 
наявного у будівлі індивідуального теплового пункту, який не переданий у володіння та/або користування виконавцю.

У разі коли приготування гарячої води здійснюється з використанням наявного у будівлі індивідуального теплового пунк-
ту, який не переданий у володіння та/або користування виконавцю, відносини між суб’єктами господарювання та споживача-
ми регулюються відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 «Про затвердження  Правил надання послуг з постачання теплової енергії і типо-
вих договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 71, ст. 2507), у час-
тині постачання теплової енергії для приготування гарячої води та Правил надання послуг з централізованого водопостачан-
ня та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 «Про 
затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових  
договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2019 р., № 63, ст. 2194), у частині постачання холодної води для приготування гарячої води. Розподіл спожитої теплової енер-
гії та холодної води здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних 
послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

3. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному бу-
динку».

Порядок надання послуги
4. Послуга надається споживачу згідно з умовами типового договору про надання послуги, що укладається з урахуванням осо-

бливостей, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі — договір), та вимогами цих Правил.
5. Виконавець забезпечує безпечне та безперервне постачання гарячої води споживачу, значення температури та тиску якої по-

винні відповідати вимогам законодавства та умовам договору.
6. Параметри якості гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду.
Значення температури гарячої води становить не нижче ніж 50°C і не вище ніж 75°C на межі внутрішньобудинкових систем 

багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача та не нижче ніж 55°C і не вище ніж 75°C на 
межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквар-
тирного будинку.

Значення температури гарячої води в інших будівлях визначається згідно з державними будівельними нормами і правилами.
Значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами.
7. Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості послуги, що встановлені нормативами:
за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем — до межі внутрішньобудинкових систем ба-

гатоквартирного будинку (будівлі) та інженерно-технічних систем приміщення споживача;
за колективним договором, договором з колективним споживачем, індивідуальним договором, договором з власником (ко-

ристувачем) будівлі — до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем ба-
гатоквартирного будинку (будівлі).

8. Визначення кількості та якості (щодо температури та тиску) послуги здійснюється відповідно до умов договору:
1) за показаннями вузла комерційного обліку гарячої води та інших засобів вимірювальної техніки — для колективного дого-

вору, договору з колективним споживачем, договору з власником (користувачем) будівлі, індивідуального договору;
2) з урахуванням показань вузла (вузлів) розподільного обліку гарячої води (у разі їх наявності) — для індивідуального дого-

вору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем.
9. Послуга надається споживачам безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги».
У разі застосування планової перерви в наданні послуги (проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними 

нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального 
ремонту та іншими нормативно-правовими актами) виконавець зобов’язаний повідомити споживачу через засоби масової інфор-
мації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку планову перерву не пізніш як за 10 ро-
бочих днів. У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні послуги.

У разі застосування перерви в наданні послуги для ліквідації наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідомити споживачу 
через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не 
пізніш як через три години з початку перерви. У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні послуги.

Способами, що гарантують доведення інформації до споживача, є оголошення, розміщені на офіційному веб-сайті виконавця 
(за наявності), у під’їзді, на дошці оголошень (за наявності), в електронній системі обліку розрахунків споживача (за наявності), 
або повідомлення споживачу за допомогою засобів зв’язку, електрозв’язку (у тому числі електронною поштою), номер/адреса 
яких зазначені споживачем у заяві-приєднанні до індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води або у 
розділі «Реквізити і підписи сторін» в усіх інших договорах.

Споживачам у багатоквартирному будинку така інформація додатково доводиться шляхом розміщення відповідних оголошень 
на дошках оголошень, що розташовані у місцях загального користування такого будинку або на його прибудинковій території.

У разі застосування перерв у наданні послуги, визначених цим пунктом, плата за послуги за час таких перерв не нараховується.
10. Якщо надання послуги споживачу припинено для проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриман-

ням послуги, що виникли з вини споживача, виконавець поновлює надання послуги після усунення причин виявлених неполадок у 
найкоротший строк, але не більше ніж протягом 24 годин з моменту отримання відомостей про усунення причин.

11. Обов’язок щодо забезпечення готовності до надання послуги внутрішньобудинкових систем, що розташовані в будівлі (у 
тому числі багатоквартирному будинку), приміщенні, споруді і призначені для надання послуги, покладається на власника такої 
будівлі (співвласників багатоквартирного будинку), приміщення, споруди, якщо зазначений обов’язок не покладено на управи-
теля, виконавця за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем чи іншу особу відповідно до за-
кону або договору.

12. Надання послуги здійснюється виключно на договірних засадах.
Послуга надається споживачеві згідно з умовами договору, що укладається відповідно до типових договорів про надання по-

слуги відповідно до статей 13 і 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
З пропозицією про укладення договору про надання комунальних послуг або про внесення змін до нього (крім індивідуаль-

них договорів, укладених відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги») може звер-
нутися будь-яка сторона, надавши письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з ти-
повим договором.

Індивідуальний договір вважається укладеним із споживачем, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на 
офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця співвласники багатоквартирного будинку 
не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем.

Індивідуальний договір з власником індивідуальних (садибних) житлових будинків вважається укладеним, якщо протягом 30 
днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконав-
ця такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги (фактичне виконання робіт із відключен-
ня будинку).

Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать 
про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послу-
ги, факт отримання послуги.

У разі зміни права власності або користування приміщенням у багатоквартирному будинку, з попереднім власником (корис-
тувачем) якого було укладено індивідуальний договір, договір з новим власником (користувачем) вважається укладеним із дня 
такої зміни.

Споживачі у багатоквартирному будинку, які отримують послугу за іншою моделлю договірних відносин, у разі прийняття рі-
шення про припинення такого договору, можуть приєднатися до індивідуального договору про надання послуги з постачання га-
рячої води, вчинивши дії, що засвідчують їх бажання укласти такий договір, відповідно до абзацу шостого цього пункту.

У разі укладення колективного договору виконавець надає уповноваженій співвласниками особі необхідну кількість договорів, 
що забезпечує отримання договору кожним із співвласників багатоквартирного будинку.

Колективний договір і договір з колективним споживачем можуть бути укладені з виконавцем за умови обладнання багато-
квартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, який (які) забезпечує (забезпечують) загальний облік споживання послуги у бу-
динку.

Зміни до договору укладаються в такій самій формі, що і договір, який змінюється. У разі зміни виконавцем умов договору 
вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на офіційному веб-сайті органу місцевого самовряду-
вання та/або на веб-сайті виконавця.

У разі зміни тарифу протягом строку дії договору новий розмір тарифу застосовується з дня його введення в дію.
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ДОКУМЕНТИ   
Положення цього пункту можуть застосовуватися до відносин, що виникають під час укладання, зміни та припинення догово-

рів про надання послуги, укладених із споживачами у двоквартирних будинках та інших будівлях, за рішенням власників (спів-
власників) таких будинків (будівель).

В такому разі власники, співвласники, користувачі будівлі або приміщень у будівлі, яка не є індивідуальним (садибним) жит-
ловим будинком та багатоквартирним будинком, укладають договір про надання комунальних послуг відповідно до частини чет-
вертої статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

13. Відключення споживачів від мереж (систем) централізованого постачання гарячої води здійснюється за рішенням спів-
власників багатоквартирного будинку у порядку, встановленому Мінрегіоном.

Рішенням зборів співвласників багатоквартирного будинку визначається система подальшого забезпечення такого будинку 
гарячою водою за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Рішення співвласників багатоквартирного будинку приймається відповідно до вимог Закону України «Про особливості здій-
снення права власності у багатоквартирному будинку».

У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» не менш 
як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж (систем) централізованого опалення (тепло-
постачання) та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, 
але мають право у встановленому Мінрегіоном порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове примі-
щення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи 
нежитловому приміщенні.

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення (теплопостачання) та поста-
чання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж (систем), у багатоквартирних будин-
ках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.

Відокремлення (відключення) квартир та нежитлових приміщень, будівель від мереж (систем) централізованого опалення (те-
плопостачання) та постачання гарячої води без дотримання встановленого Мінрегіоном порядку не допускається.

Відокремлення (відключення) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води 
не звільняє власників квартир та нежитлових приміщень від обов’язку відшкодування витрат за обсяг теплової енергії на забез-
печення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), який розраховуєть-
ся та розподіляється між усіма споживачами згідно з пунктом 15 цих Правил.

14. Обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води здійснюється відповідно до Порядку обслугову-
вання внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердже-
ного наказом Мінрегіону від 15 серпня 2018 р. № 219.

Виконавець здійснює обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води за умови укладення із спожива-
чем індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем.

15. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопоста-
чання (за наявності циркуляції), розраховується та розподіляється між усіма споживачами відповідно до Методики розподілу.

16. Власник будинку (співвласники багатоквартирного будинку) забезпечує (забезпечують) належне утримання та ремонт вну-
трішньобудинкових систем, призначених для надання послуги.

17. Перевірка відповідності якості надання послуги проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності 
якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим дого-
вором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

18. Доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача здійснюється у випадках та порядку, визначених статтею 29 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Порядок обліку послуги
19. Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової 

енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності цир-
куляції), є гігакалорія (Гкал).

20. Комерційний облік послуги ведеться вузлом (вузлами) комерційного обліку, що забезпечує (забезпечують) загальний об-
лік споживання послуги у будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом, згідно з показаннями його (їх) за-
собів вимірювальної техніки.

Якщо будівлю (будинок) оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку послуги відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», визначення обсягу спожитої послуги та її розподіл здійснюються 
за сумою показань всіх вузлів комерційного обліку послуги у будівлі (будинку). За рішенням співвласників багатоквартирного бу-
динку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наяв-
ності циркуляції) визначаються відповідно до Методики розподілу.

21. До встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку обсяг споживання гарячої води у будівлі визначається відповідно до 
Методики розподілу.

22. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального те-
плового пункту, обсяг спожитої у будівлі гарячої води визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого пе-
ред водопідігрівачем внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання в індивідуальному тепловому пункті або автоном-
ній теплогенеруючій/ когенеруючій установці.

23. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються відповідно до умов договору:
оператором зовнішніх інженерних мереж або виконавцем послуги (якщо він не є оператором відповідних зовнішніх інженер-

них мереж, але перераховує йому сплачені споживачами кошти) у разі укладення із споживачами індивідуального договору або 
індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;

суб’єктами господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвласниками багатоквартирного бу-
динку за рахунок співвласників за умови укладення колективного договору, договорів з колективним споживачем, договору з 
власником (користувачем) будівлі або у разі прийняття рішення співвласниками про порядок обслуговування та заміну вузла (вуз-
лів) комерційного обліку відповідно до законодавства.

У разі здійснення обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку суб’єктами господарювання, уповноваженими на вико-
нання таких робіт, залученими співвласниками багатоквартирного будинку, порядок та умови таких робіт визначаються у рішенні 
співвласників про укладення колективного договору про надання комунальних послуг, договорів з колективним споживачем або 
в окремому протоколі рішення, що надсилається виконавцю.

У разі коли власники (співвласники) будівлі приймуть рішення про порядок обслуговування та заміни вузла (вузлів) комерцій-
ного обліку, вони протягом місяця з дня прийняття такого рішення повідомляють про це оператору зовнішніх інженерних мереж.

Обслуговування засобу вимірювання техніки здійснюється згідно з вимогами паспорта виробу, обслуговування іншого облад-
нання вузла комерційного обліку — згідно із супровідною документацією, якщо таку документацію передбачено виробником. У 
разі обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку за рахунок співвласників повна відповідальність за наслідки від нена-
лежного або не в повному обсязі виконання робіт з обслуговування вузлів комерційного обліку несуть співвласники.

Перевірка належного обслуговування вузлів комерційного обліку передбачає:
перевірку відповідності умовного позначення типу засобу вимірювальної техніки вузла комерційного обліку проектній доку-

ментації на його оснащення;
перевірку наявності позитивних результатів повірки, засвідчених відповідно до законодавства про метрологію та метрологіч-

ну діяльність;
перевірку експлуатації засобів вимірювальної техніки з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нор-

мативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби;
можливість зчитування показань засобів вимірювальної техніки, які не можуть бути менші, ніж під час попереднього зняття;
справність роботи системи дистанційної передачі даних (за наявності). 
Опломбування і розпломбування (за необхідності) здійснюється згідно з Порядком прийняття приладу обліку на абонентський 

облік, затвердженим наказом Мінрегіону від 12 жовтня 2018 р. № 270.
Демонтаж вузла комерційного обліку без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки та-

кого самого або вищого класу точності, можливий у зв’язку з:
відмовою споживача в установленому законом порядку від надання відповідної комунальної послуги;
проведенням повірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку, якщо 

строк виконання робіт не перевищує п’яти днів.
Демонтаж вузла комерційного обліку без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки та-

кого самого або вищого класу точності, не може здійснюватися частіше ніж один раз на рік.
У разі виявлення виконавцем несправності під час періодичного огляду вузла (вузлів) комерційного обліку та у разі, коли об-

слуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються не виконавцем,  виконавець невідкладно повідомляє про це 
співвласникам в один із способів, що гарантують доведення інформації до споживачів і які зазначені у пункті 9 цих Правил. Як-
що співвласники протягом п’яти днів з моменту відповідного повідомлення від виконавця не викликали виконавця для розплом-
бування, такий вузол комерційного обліку вважається таким, що вийшов з ладу.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку забороняється. Якщо встановлено факт несанкціонованого 
втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплектування, зокрема порушення цілісності пломб) в 
роботу вузла комерційного обліку гарячої води, зазначений вузол вважається таким, що вийшов з ладу.

Датою початку несанкціонованого втручання в роботу вузла комерційного обліку гарячої води може бути:
дата виходу з ладу, зафіксована автоматично таким вузлом обліку;
дата повідомлення про несанкціонований вплив на вузол обліку;
перший день після дати припинення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);
дата останньої контрольної перевірки виконавцем, але не більше ніж 12 місяців до дати виявлення факту несанкціоновано-

го впливу на вузол обліку.
Споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх ви-

явлення у спосіб, передбачений договором.
У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни, а також на час відсутності 

вузла комерційного обліку у зв’язку з проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною такого вуз-
ла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Виконавець повідомляє споживачам про вихід з ладу або втрату вузла комерційного обліку в один із способів, що гаранту-
ють доведення інформації до споживача і які зазначені у пункті 9 цих Правил, із зазначенням у повідомленні відповідної дати.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно 
до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

24. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного облі-
ку, та періодичного огляду. Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу 
до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Порядок зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку визначається договором. Зняття 
показань здійснюється виконавцем у присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань 
здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

25. Доступ до вузлів комерційного та розподільного обліку здійснюється відповідно до Законів України «Про житлово-кому-
нальні послуги» і «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та умов договору.

26. Обсяги спожитої у будівлі гарячої води та обсяги теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинко-
вої системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) визначаються та розподіляються між споживачами відповідно до 
Методики розподілу.

27. Обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку здійснюються відповідно до частин другої — четвертої статті 6 За-
кону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та умов договору.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів розподільного обліку забороняється. Якщо встановлено факт несанкціонованого 
втручання (самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплектування, зокрема порушення цілісності пломб) в 
роботу вузла розподільного обліку гарячої води, зазначений вузол вважається таким, що вийшов з ладу.

Датою початку несанкціонованого втручання в роботу вузла розподільного обліку гарячої води може бути:
дата виходу з ладу, зафіксована автоматично таким вузлом обліку;

дата повідомлення про несанкціонований вплив на вузол обліку;
перший день після дати припинення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);
дата останньої контрольної перевірки виконавцем комунальної послуги, але не більше ніж 12 місяців до дати виявлення фак-

ту несанкціонованого впливу на вузол обліку.
На час відсутності у споживача вузла розподільного обліку у зв’язку з проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, 

які є складовою частиною такого вузла обліку, ремонту для цілей розподільного обліку обсяг гарячої води визначається відпо-
відно до Методики розподілу.

Виконавець або інша особа, що здійснює розподіл обсягів послуги, забезпечують функціональну перевірку вузлів розподіль-
ного обліку. Порядок, періодичність такої перевірки визначаються договором між споживачем та виконавцем послуги або іншою 
особою, що здійснює розподіл обсягів послуги.

28. Розподіл обсягів спожитої у будівлі послуги та обсягів теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування вну-
трішньобудинкової системи гарячого водопостачання здійснює виконавець або визначена власником (співвласниками) будівлі ін-
ша особа, що здійснює розподіл обсягів послуги, відповідно до обраної моделі договірних відносин. Споживач надає виконавцю 
інформацію про кількість осіб, які фактично користуються послугою у приміщенні (квартирі) споживача, та інші вихідні дані, не-
обхідні для застосування обраного способу розподілу обсягів послуги відповідно до Методики розподілу.

У разі коли кількість осіб у житловому приміщенні багатоквартирного будинку, які фактично користуються послугою, не від-
повідає кількості осіб, що зареєстровані у цьому приміщенні, виконавець або визначена власником (співвласниками) будівлі інша 
особа, що здійснює розподіл обсягів послуги, можуть прийняти рішення щодо встановлення фактичної кількості осіб (спожива-
чів) та проведення відповідних нарахувань відповідно до неї.

Споживач інформує протягом місяця з дня настання таких змін виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухо-
мого майна) шляхом надання виконавцю витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також про фактичну 
кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, з метою подальшого внесення змін до договору.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачан-
ня, розподіляється між усіма власниками (співвласниками) приміщень у будівлі/будинку (включаючи приміщення з індивідуаль-
ним опаленням та окремі приміщення з транзитними мережами опалення) незалежно від обсягу спожитої гарячої води у кожно-
му розрахунковому періоді в опалювальний та міжопалювальний період пропорційно до загальних/опалюваних площ/об’ємів їх 
житлових/нежитлових приміщень.

29. Виконавець у разі здійснення ним розподілу обсягів спожитої у будівлі послуги періодично, але не менше одного разу на 
рік проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води у присутності споживача або його представ-
ника. Результати контрольного зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води є підставою для здійснення перерозпо-
ділу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
в якому отримано у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої гарячої води окремим спожива-
чам обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

30. Зняття показань вузлів комерційного та розподільного обліку послуги здійснюється відповідно до статті 11 Закону Украї-
ни «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та умов договору.

31. У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів послуги, 
до відповідного вузла обліку для зняття показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю або 
іншій особі, яка здійснює розподіл обсягів послуги, показань відповідного вузла обліку, якщо такі показання згідно із законом або 
договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців 
приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги за попередні 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації —  
за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення споживачем виконавця або іншої особи, що 
здійснює розподіл обсягів послуги, до відповідного вузла обліку для зняття показань після закінчення тримісячного строку з 
дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами як із споживачами, приміщення яких не 
оснащені вузлами розподільного обліку.

Факт недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів послуги, до 
вузла обліку послуги для зняття показань фіксується шляхом складення акта у довільній формі.

Після відновлення надання показань вузлів обліку таким споживачем виконавець або інша особа, що здійснює розподіл обся-
гів послуги, зобов’язані провести перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок з ним, а також з усіма спожи-
вачами будинку відповідно до Методики розподілу.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отрима-
но у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподіленої гарячої води окремим споживачам обсягу, не-
обхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

Порядок оплати послуги
32. Вартістю послуги з постачання гарячої води є встановлений відповідно до законодавства тариф.
Інформування споживачів про намір зміни (коригування) тарифу на послугу з обґрунтуванням такої необхідності здійснюєть-

ся виконавцем відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунту-
ванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130.

У разі зміни (коригування) тарифу протягом строку дії договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введен-
ня в дію та не потребує внесення сторонами додаткових змін до договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну (коригування) ціни/тарифу на послугу виконавець у строк, що не 
перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це споживачу в один із способів, що гарантують доведення ін-
формації до споживачів, які зазначені у пункті 9 цих Правил, з посиланням на рішення відповідного органу.

33. Плата за послугу розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу та обсягу спожитої послуги, визначеного та 
розподіленого відповідно до законодавства.

34. Плата виконавцю за індивідуальним договором про надання послуги з постачання гарячої води з обслуговуванням внутріш-
ньобудинкових систем про надання послуги складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до цих Правил та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвер-
дженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води або за нормами споживання, встановленими органом 
місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання 
(за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 
та визначеного обсягу відповідно до Методики розподілу;

плати за абонентське обслуговування, визначеної виконавцем, розмір якої не може перевищувати граничного розміру, вста-
новленого Кабінетом Міністрів України;

плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забез-
печують надання відповідної послуги, яка визначається окремим договором між виконавцем та співвласниками багатоквартир-
ного будинку.

35. Плата за послугу, витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого во-
допостачання (за наявності циркуляції), абонентське обслуговування і плата за технічне обслуговування та поточний ремонт вну-
трішньобудинкової системи гарячого водопостачання багатоквартирного будинку вноситься споживачем виконавцю щомісяця 
однією сумою в порядку та розмірах, визначених договором. При цьому виконавець забезпечує деталізацію інформації щодо 
структури плати у рахунках споживачів.

У разі коли співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали однієї з моделей організації договірних відносин, 
визначених частиною першою статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та/або не дійшли згоди з виконавцем 
про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води, плата виконавцю за індивідуальним 
договором складається з плати за послугу, плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудин-
кової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) та плати за абонентське обслуговування.

Плата виконавцю за колективним договором та за договором з колективним споживачем складається із плати за послугу і пла-
ти за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наяв-
ності циркуляції), що розраховуються виходячи з розміру затверджених тарифів та відповідних обсягів споживання.

36. Рахунок на оплату спожитої послуги надається споживачу щомісяця на безоплатній основі відповідно до статті 8 Закону 
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Рахунки на оплату спожитої послуги формуються виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що 
здійснює розподіл обсягів послуги, на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного 
обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надаються споживачу (його 
представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послугу, визначеного договором.

37. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функці-
онування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

Оплата послуги здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом (граничний строк вне-
сення плати за спожиту послугу), якщо інший порядок та строки не визначені договором.

За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
38. Споживач здійснює оплату спожитої послуги щомісяця в порядку та строки, визначені договором.
39. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення відповідного договору.
Споживач не звільняється від плати за абонентське обслуговування у разі відсутності фактичного споживання ним послуги 

або у разі відключення (відокремлення) його квартири або нежитлового приміщення від мереж (систем) централізованого тепло-
постачання та постачання гарячої води.

Споживач не звільняється від плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової систе-
ми гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) у разі відключення (відокремлення) квартири або нежитлового приміщен-
ня від мереж (систем) централізованого теплопостачання та постачання гарячої води.

40. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець проводить пе-
рерахунок вартості послуги в установленому законодавством порядку та сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку 
та розмірі, визначених законом або договором.

41. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу споживач сплачує пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не 
більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 від-
сотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-
явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

42. У разі виникнення у споживача заборгованості за спожиту послугу виконавець і споживач за взаємною згодою можуть 
укладати угоду про реструктуризацію заборгованості згідно із законодавством.

Права та обов’язки споживача
43. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, струк-

туру ціни/тарифу, порядок оплати, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надан-

ня або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або надання послуги неналежної якості;
6) на обрання однієї з моделей організації договірних відносин з виконавцем;
7) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в 

житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови доку-
ментального підтвердження відповідно до умов договору; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати ви-
трати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявнос-
ті циркуляції);
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8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному договором, за перевищення нормативних строків проведення ава-

рійно-відновних робіт;
9) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;
10) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивос-

тей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
11) без додаткової оплати отримувати від виконавця або іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів послуги, детальний роз-

рахунок розподілу обсягу спожитої послуги та розподілу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової 
системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) між споживачами багатоквартирного будинку;

12) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені виконавцем нарахування (з розподілом за періодами та ви-
дами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

13) відключатися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169; це право не 
звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобу-
динкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

14) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов договору.
44. Колективний споживач має право:
1) укладати договір відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) розірвати договір у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» або у разі прийняття відповідного рішення співвласниками щодо відключен-
ня будинку від систем (мереж) постачання гарячої води.

45. Індивідуальний споживач зобов’язаний:
1) укладати договір у порядку і випадках, визначених законом (у тому числі з урахуванням рішення співвласників багатоквар-

тирного будинку щодо обраної моделі договірних відносин у багатоквартирному будинку);
2) своєчасно вживати заходів для усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
3) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуги відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;
4) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного 

майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
5) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати те-

плової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені договором;

6) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників у порядку, визначеному зако-

ном і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і 
заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний об-
лік споживання послуги у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систе-
му постачання гарячої води, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомо-
го майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиту послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або до-
говором, але не вище розміру, встановленого законом;

11) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання 
виконавцю витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та про фактичну кількість осіб, які постійно прожи-
вають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

12) надавати виконавцю або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів обліку, що забезпе-
чують індивідуальний облік споживання послуги в квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визна-
чені договором. Надавати інформацію щодо площі квартири (приміщення) для розподілу обсягів теплової енергії на забезпечен-
ня функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

13) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством поряд-
ку відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопос-
тачання (за наявності циркуляції).

46. Колективний споживач зобов’язаний:
1) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і 

допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавця або йо-
го представників у порядку, визначеному законодавством і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-тех-
нічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки по-
казань засобів вимірювальної техніки;

2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором для 
споживачів, яких об’єднує такий колективний споживач;

3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитої послуги та обся-
гів теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності цир-
куляції) згідно з Методикою розподілу (крім випадку, коли співвласниками визначено іншу особу, що здійснює розподіл обся-
гів послуги);

4) у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу послуги між споживачами у будівлі щомісяця надавати споживачам, 
об’єднаним таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитої послуги та обсягу тепло-
вої енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), а 
в разі обліку послуги засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання послуги в будів-
лі (її частині), — також інформацію про їх показання.

Права та обов’язки виконавця
47. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових та нежитлових приміщень у будинку, санітарно-гі-

гієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
3) доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схорон-

ності таких вузлів обліку та зняття показань засобів вимірювальної техніки у порядку, визначеному законом та умовами договору;
4) доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку послуги, за показаннями яких здійснюється її розпо-

діл (у разі, коли виконавець здійснює розподіл обсягів послуги, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між спожи-
вачами), у порядку, визначеному законом та умовами договору;

5) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-техніч-
ного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки пока-
зань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного бу-
динку, в порядку, визначеному законом та умовами договору;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;
7) у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем 

отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання йому витя-
гу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі спожива-
ча, опалювану площу приміщення споживача у випадках та порядку, передбачених договором;

8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандар-
тів акредитованими органами із сертифікації;

9) обмежити (припинити) надання послуги у разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені за-
коном та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість такої послуги не відповідає умовам договору;

10) на відшкодування збитків у разі виявлення втручання у систему гарячого водопостачання з боку споживача, що призве-
ли до перебоїв у технологічному процесі постачання гарячої води, документально підтверджені та доведені у встановленому за-
коном порядку.

48. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами дого-

ворів, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) готувати, укладати та переукладати із споживачем договір відповідно до обраної співвласниками моделі договірних відно-

син;
3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загаль-

ний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі властивості, а 
також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) у міжопалювальний період проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-
зимовий період з урахуванням моделі укладених договорів;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, у визначених законом випадках — управи-
телів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно 
або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у строк, встановлений договором, але не біль-
ше семи діб;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових сис-
тем здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуги між співвласниками багатоквартирного будинку та обсягу тепло-
вої енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) 
згідно з Методикою розподілу;

11) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

12) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузлів комерційного обліку, а у разі укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням 
внутрішньобудинкових систем — вузлів розподільного обліку;

13) у разі укладення колективного договору або договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем інфор-
мувати управителя, уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, правління житлово-
будівельного кооперативу, з якими укладено відповідний договір, про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентсько-
го обліку вузлів комерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла комерційного обліку;

14) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

15) щомісяця надавати дані про загальний обсяг спожитої у будівлі гарячої води виконавцю послуг з централізованого водо-
відведення для нарахування плати за водовідведення гарячої води.

Обмеження (припинення) надання послуги
49. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживачеві че-

рез засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, який визначений пунк-

том 9 цих Правил, про таку планову перерву не пізніш як за 10 робочих днів. У повідомленні необхідно зазначити причину та строк 
перерви в наданні відповідних послуг.

У разі застосування перерви в наданні комунальних послуг на ліквідацію наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідоми-
ти споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача і який 
визначений пунктом 9 цих Правил, про таку перерву не пізніш як через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазна-
чаються причини та строк перерви в наданні відповідних комунальних послуг.

50. Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги».

Обмеження (припинення) надання послуги не є підставою для розірвання договору.
51. Надання послуги відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за 

фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.
52. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу (крім планової перерви надання послуги або пе-

рерви на ліквідацію наслідків аварії, що сталися не з вини споживача), підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповід-
но до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

53. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до:
пошкодження спільного майна співвласників багатоквартирного будинку;
порушення прав та інтересів інших споживачів — співвласників багатоквартирного будинку.

Порядок оформлення претензії споживачем
54. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості споживач має право ви-

кликати виконавця або його представника для проведення перевірки кількості та/або якості наданої послуги.
Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 Закону України «Про житлово-кому-

нальні послуги».
55. За результатами перевірки якості надання послуги складається акт-претензія відповідно до Порядку проведення перевір-

ки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, пе-
редбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2018 р. № 1145.

56. Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 
статтею 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

57. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача у строк, визначений в договорі, але не пізніше ніж протягом одні-
єї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

58. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови виконавця підписати акт-претензію та-
кий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будів-
лях (приміщеннях — у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю рекомендованим 
листом.

Виконавець протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта-претензії вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначе-
них у ньому, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання ви-
конавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем. Виконавець в десяти-
денний строк повідомляє споживачу про вжиті заходи за результатами задоволення його претензії.».

3. Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води (із здійсненням обслугову-
вання і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води), затверджений зазначеною постановою, ви-
класти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1182 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1023)
ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуги з постачання гарячої води з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем

________________________________
 (найменування населеного пункту)

___ _________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

_________________________________________________________________________________________________________
та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

(далі — виконавець) в особі _________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та

_________________________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) фізичної особи)

(далі — споживач) в особі __________________________________________________________________________________,
              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника споживача)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з іншої сторони (далі — сторони), уклали цей договір про таке.
Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу з постачання гарячої води (далі — послуга) відповідної якос-
ті та здійснювати обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води, а споживач 
зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу та відшкодовувати витрати теплової енергії на забез-
печення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) в строки і на умовах, 
визначених цим договором.

Обсяг спожитої споживачем послуги визначається як частина обсягу гарячої води, спожитої у будинку, визначена та розподі-
лена згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наяв-
ності циркуляції) визначаються та розподіляються відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будів-
лі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону  від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу). 

До якості послуги встановлено такі вимоги:
склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;
значення температури гарячої води становить не нижче ніж 50 °С і не вище ніж 75 °С на межі внутрішньобудинкових систем 

багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення;
значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, 

та розміщуватися на: _________________________________________________________________________________________.
                                          (посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця)
Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуги у багатоквартирному бу-

динку, здійснюються виконавцем на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинко-
вих систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуги, проводиться співвласниками чи залученими ними 
уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників. 

2. Інформація про споживача:
1) адреса:
вулиця _____________________________________________________
номер будинку _________ номер квартири (приміщення) ___________
населений пункт _____________________________________________
район ______________________________________________________
область _____________________________________________________
індекс ________________;
2) кількість осіб, які фактично користуються послугою ____________;
3) опалювана площа (об’єм) приміщення споживача — ________ кв. метрів (___________ куб. метрів).
3. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
4. Будинок обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку гарячої води:

Порядковий 
номер

Заводський номер, 
назва та умовне 

позначення  
типу засобу вимірю-

вальної техніки

Показання засобу вимі-
рювальної техніки на да-
ту укладення договору

Місце вста-
новлення

Дата останньої 
періодичної по-

вірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

5. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку гарячої води:

Порядковий 
номер

Заводський номер, 
назва та умовне  

позначення  
типу засобу вимірю-

вальної техніки

Показання засобу вимі-
рювальної техніки на да-
ту укладення договору

Місце вста-
новлення

Дата останньої 
повірки

Міжповірочний ін-
тервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
6. Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та величини тиску.
7. Надання послуги здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги».
8. Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги вимогам пункту 1 цього договору на межі 

внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.
9. Контроль кількісних та якісних характеристик послуги (у разі визначення температури гарячої води вузлом розподільного 

обліку) здійснюється за показаннями вузла (вузлів) розподільного обліку гарячої води (у разі їх наявності).
10. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-віднов-

ні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю 
про аварію.

У разі виявлення несправності та/або недоліків в роботі внутрішньобудинкових систем постачання послуги виконавець прово-
дить аварійно-відновні роботи у строки, що передбачені Порядком обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачан-
ня, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердженим наказом Мінрегіону від 15 серпня 2018 р. № 219.

Облік послуги
11. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг гарячої води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірю-

вальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.
Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявнос-

ті циркуляції) розраховується відповідно до Методики розподілу.
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ДОКУМЕНТИ   
Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку гарячої води відповідно до вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої гарячої води у будинку визначається як сума показань 
таких вузлів обліку. 

За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл обсягу спожитої гарячої води здійснюється для кожної окре-
мої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової енер-
гії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), є гігакалорія (Гкал).

12. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального те-
плового пункту, обсяг спожитої у будівлі послуги визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед во-
допідігрівачем внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання в індивідуальному тепловому пункті або автономній те-
плогенеруючій/когенеруючій установці.

13. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встанов-
лення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання гарячої води у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

14. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни комерційний облік спо-
житої послуги ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

15. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — в разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
16. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випад-
ках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

17. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, які є 
складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, 
який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який 
є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

18. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем щомісяця ___ 
числа з ___ до ___ години в присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань здійсню-
ється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або ____________________________________________.

      (зазначити інший спосіб)
19. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконав-

ця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу гарячої води, спожитої в будинку, прийма-
ється середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації — за фактичний час спо-
живання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитої ко-
мунальної послуги у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл спожитої комунальної послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому пе-
ріоді, в якому отримано у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим 
споживачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

20. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційно-
го зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ здій-
снюється у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність 
вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

21. Розподіл обсягу гарячої води та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи 
гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), спожитих у будинку, згідно з вимогами Закону України «Про комерційний об-
лік теплової енергії та водопостачання» здійснює виконавець.

22. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку гарячої води здійснюється щомісяця 
споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття по-
казань або _________________________________________________________________________________________________.

(зазначити інший спосіб)
У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця з ____ по ____ число передає показання вузлів розподільного 

обліку гарячої води виконавцю в один з таких способів:
за номером телефону, зазначеним у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору;
на адресу електронної пошти, зазначену у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору;
через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору;
іншими засобами повідомлення, що зазначаються у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.
Виконавець періодично, не менше одного разу на рік проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку у 

присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів 
розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із спожи-
вачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим 
споживачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

23. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без 
присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в 
кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку — шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або 
через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку — шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку роз-
рахунків споживача.

24. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку га-
рячої води, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач, для цілей визначення обсягу гарячої води, спожитої спожива-
чем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги за попередні 12 місяців, а за 
відсутності такої інформації — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до від-
повідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопус-
ку виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вуз-
лами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитої по-
слуги у будинку та перерахунок.

Перерозподіл спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому 
отримано у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим споживачам, 
обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює заміну та обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його (їх) огляд, опломбування/ 
розпломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, 
який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна та обслуговування вузла (вузлів) розподільного обліку, зокрема його (їх) огляд, опломбування/розпломбування, 
ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодична повірка засобу вимірювальної техніки здійснюється за 
рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного об-
ліку за ___ днів ______________________________________________________________________________________________.

         (зазначити спосіб повідомлення)
28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відпо-

відно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
29. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550), — в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1023, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвер-
дженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води або за нормами споживання, встановленими органом 
місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання 
(за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 
та визначеного обсягу  відповідно до Методики розподілу;

плати за абонентське обслуговування в розмірі:
________________________________________________________________________________________________ гривень;
    (зазначити розмір плати, визначений виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України)
плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води в розмірі, що ви-

значається договором між виконавцем та співвласниками від «____»________20__ року.
30. Вартістю послуг з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії є встановлені відповідно до законо-

давства тарифи.
Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з постачання гарячої води становить _______ гривень за куб. метр, 

тариф на послугу з постачання теплової енергії становить _________ гривень за __________.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання гарячої води та /або на по-

слугу з постачання теплової енергії виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це 
споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

31. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функці-
онування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послугу нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігають-
ся з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

32. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитої послуги та обсягів теплової енергії на забезпечення 
функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) не пізніше ніж за десять днів 
до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, у 
тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

33. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим пе-
ріодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

34. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
35. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-

чення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 

виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі 
розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

36. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в 
рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу. За відсутності призначення платежу 
— у такому порядку:

у першу чергу — в рахунок плати за послугу;
у другу чергу — в рахунок плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи 

гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);
у третю чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування;
у четверту чергу — в рахунок плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем постачання гарячої 

води багатоквартирного будинку.
37. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення цього договору.
38. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги».
Права і обов’язки сторін

39. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) одержувати без додаткової оплати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного пла-

тежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, у строк, ви-

значений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного на-

дання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця 
або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний 
час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання 
послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого 
здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на проведення перевірки кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-

го договору, детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом 
України «Про доступ до публічної інформації»;

10) без додаткової оплати отримувати засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, 
інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отри-
мані від споживача платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

11) відключитися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169; це право не 
звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобу-
динкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції); 

12) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (у разі відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності 
в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови доку-
ментального підтвердження; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забез-
печення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

13) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов цього договору.
40. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати те-

плової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) в порядку, визначеному зако-

ном і цим договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, яке є частиною 
або елементом внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води, його встановлення або заміни, проведення робіт з тех-
нічного обслуговування внутрішньобудинкової системи згідно з умовами цього договору та видами і періодичністю виконання 
робіт, зазначеними у графіку робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води, прове-
дення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку;

6) сплачувати у разі несвоєчасного внесення платежів за спожиту послугу пеню в розмірах, установлених цим договором;
7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги в приміщенні 

споживача, в порядку та строки, визначені цим договором. Надавати площу його житлових/нежитлових приміщень для розподі-
лу обсягів теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наяв-
ності циркуляції);

8) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного 
майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систе-
му постачання гарячої води, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомо-
го майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період;

11) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання 
виконавцю витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі;

12) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством поряд-
ку відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопос-
тачання (за наявності циркуляції).

41. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил 

пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасне проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що 

виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив виконавець;
3) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-тех-

нічного та інженерного обладнання, яке є частиною або елементом внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води, йо-
го встановлення і заміни, проведення робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи згідно з умовами дого-
вору та видами і періодичністю виконання робіт, зазначеними у графіку робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинко-
вої системи постачання гарячої води, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що за-
безпечують облік споживання послуги в будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом та цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку та строки, встановлені 
законом та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору;
6) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання ви-

конавцю витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі.
42. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього 

договору, зокрема шляхом створення системи управління відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечувати надійне постачання гарячої води відповідно до умов цього договору;
3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/та-

рифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі 
властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розмі-
ру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випад-
ках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

11) здійснювати обстеження внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води та складати акт огляду технічного ста-
ну системи у довільній формі із зазначенням результатів оцінки її поточного стану і переліку обладнання та елементів системи;

12) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуги та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування 
внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) між співвласниками багатоквартирного будин-
ку у порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

13) здійснювати підготовку внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води до експлуатації протягом опалювально-
го періоду;

14) невідкладно ліквідувати аварії внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води;
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15) невідкладно усувати несправності в роботі внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води, що загрожують без-

пеці проживання в будинку;
16) протягом однієї доби з дня надходження повідомлення споживача про несправність та/або недоліки в роботі внутрішньо-

будинкової системи постачання гарячої води усунути такі несправності та/або недоліки; якщо для усунення несправностей необ-
хідно більше однієї доби, протягом п’яти днів письмово повідомити заявнику про прийняті рішення із зазначенням строку про-
ведення ремонтних робіт;

17) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузлів комерційного та розподільного обліку;

18) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
43. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
44. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ________ гривень, але не біль-

ше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсо-
тків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-
явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

45. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборго-
ваності з оплати спожитої послуги. 

Виконавець надсилає споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення спожи-
вачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _____________________________________________________________

                                                                                  (зазначити спосіб повідомлення)
попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене).
Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, 

визначеного законодавством та/або договором.
Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.
46. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання  відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня 

з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію забор-
гованості.

Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим 
пунктом, покладаються на споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на від-
новлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її не-
надання, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживан-
ня послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 
— за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному об-
сязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періо-
ду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли 
з вини споживача).

48. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якостіздійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповід-
ності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, пе-
редбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуги у строк 
____________________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення спо-
живача.

49. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості, якщо доведе, що на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем примі-
щення споживача її якість відповідала вимогам, встановленим актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, 
продовження строку його дії та розірвання

50. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
51. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
52. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відпо-

відно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
53. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством 

порядку цей договір не припиняє своєї дії.
54. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення за-

лишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, не-
своєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

55. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 
іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення
56. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
57. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передба-

чені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-
го договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Споживач:
найменування/прізвище, ім’я та 
по батькові (за наявності) ________________________
______________________________________________

найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) __________________________
________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ ____________________________ ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 
________________________________________________

місцезнаходження _______________________________
________________________________________________
рахунок ________________________________________
у _____________________________________________, 
МФО __________________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону _________________________________
адреса електронної пошти ________________________
_______________________________________________
офіційний веб-сайт ______________________________
______________________________________________
                              (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

адреса __________________________________________
________________________________________________
номер телефону __________________________________
адреса електронної пошти __________________________
________________________________________________
абонентський номер споживача _____________________
________________________________________________
                                         (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

4. Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води, затверджений зазначеною 
постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1182 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2021 р. № 1023)
ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуги з постачання гарячої води

________________________________
 (найменування населеного пункту)

___ _________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та

_________________________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

в особі __________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________
(найменування, дата, номер документа)

(далі — виконавець).
Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуги з постачання гарячої води (да-
лі — послуга) індивідуальному споживачу (далі — споживач). Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 
641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в 

силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на __________________________________________________________.
                                                                                          (назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем відповідно до Порядку інформу-
вання споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого нака-
зом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130.

4. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свід-
чать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток), сплата рахунка за 
надану послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору
5. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в по-

вному обсязі оплачувати надану послугу та відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутріш-
ньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) в строки і на умовах, що визначені цим договором.

Обсяг спожитої споживачем послуги визначається як частина обсягу гарячої води, спожитої у будинку, визначеної та розподі-
леної згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наяв-
ності циркуляції) визначаються та розподіляються відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будів-
лі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону  від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

Витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за  на-
явності циркуляції) розподіляються на всіх споживачів, у тому числі тих, приміщення яких обладнані індивідуальними система-
ми опалення.

6. Вимоги до якості послуги:
1) склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;
2) значення температури гарячої води становить не нижче ніж 55 °C і не вище ніж 75 °C на межі централізованих інженерно-

технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
3) значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і прави-

лами, та розміщуватися на _____________________________________________________________________________________.
                                             (посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуги)

Порядок надання та вимоги до якості послуги
7. Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та тиску.
8. Надання послуги здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги».
9. Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 5 і 6 цього до-

говору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного 
будинку (індивідуального (садибного) будинку).

10. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та 
іншими засобами вимірювальної техніки.

У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплово-
го пункту, визначення кількісних та якісних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здійснюється за допомогою за-
собів вимірювальної техніки температури та тиску системи автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пунк-
ту. Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання температури та тиску, повинні відповідати вимогам законодав-
ства про метрологію та метрологічну діяльність.

11. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні 
роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги
12. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг гарячої води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірю-

вальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.
Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявнос-

ті циркуляції) розраховується відповідно до Методики розподілу.
Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку гарячої води відповідно до вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких 
вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл обсягу спожитої гарячої води здійснюється для 
кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової енер-
гії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), є гігакалорія (Гкал).

13. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального те-
плового пункту, обсяг спожитої у будівлі послуги визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед во-
допідігрівачем внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання в індивідуальному тепловому пункті або автономній те-
плогенеруючій/когенеруючій установці.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнана вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встанов-
лення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання гарячої води у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного 
обліку спожитої послуги здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву — у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — у разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших ви-
падках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техні-
ки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, 
який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. 
Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є 
складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку гарячої води здійснюється виконав-
цем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконав-
ця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу гарячої води, спожитої в будинку, прийма-
ється середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації — за фактичний час спо-
живання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спо-
житої послуги у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим спожи-
вачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ відбу-
вається у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вуз-
лів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Розподіл обсягу гарячої води та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи 
гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), спожитих у будинку, згідно з вимогами Закону України «Про комерційний об-
лік теплової енергії та водопостачання» здійснює виконавець.

23. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку гарячої води щомісяця здійснюєть-
ся споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного знят-
тя показань.

У разі коли зняття показань засобів вимірювальної техніки  здійснює споживач, він щомісяця з ________ по ________ число 
передає показання вузлів розподільного обліку гарячої води виконавцю в один із таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі «Реквізити виконавця» цього договору;
на адресу електронної пошти, зазначену в розділі «Реквізити виконавця» цього договору;
через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі «Реквізити виконавця» цього договору;
іншими засобами повідомлення, що зазначаються у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.
Виконавець періодично, не менше одного разу на рік проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки 

вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів 
вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та прове-
дення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх вияв-
лення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у 
якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим спо-
живачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

24. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без 
присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кож-
ному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку — шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або 
через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку — шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку роз-
рахунків споживача.

25. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку га-
рячої води, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу гарячої води, спожитої споживачем, 
протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги за попередні 12 місяців, а в разі від-
сутності такої інформації — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до від-
повідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопус-
ку виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вуз-
лами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягів спо-
житої послуги у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, 
в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу гарячої води, розподіленого окремим спожи-
вачам, обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.
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ДОКУМЕНТИ   
26. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/

розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної 
техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

27. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспорту-
ванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку здійснюється за рахунок споживача.

28. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного об-
ліку не менше ніж за 15 днів у спосіб ____________________________________________________________________________.

                                                                     (спосіб повідомлення зазначається виконавцем під час опублікування договору)
29. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюєть-

ся відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
30. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550), — в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1023, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвер-
дженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води або за нормами споживання, встановленими органом 
місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання 
(за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 
та визначеного обсягу відповідно до Методики розподілу;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабі-
нетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-
сайті виконавця ____________________________________________________________________________________________.

(посилання на веб-сторінку)
31. Вартістю послуг з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії є встановлені відповідно до законо-

давства тарифи.
Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконав-

ця ________________________________________________________________________________________________________.
(посилання на веб-сторінку)

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання гарячої води та/або на по-
слугу з постачання теплової енергії виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це 
споживачу з посиланням на рішення відповідного органу. 

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

32. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функці-
онування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послугу нараховується щомісяця.
Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігають-

ся з початком і закінченням календарного місяця відповідно.
33. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитої послуги та обсягів теплової енергії на забезпечення 

функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) не пізніше ніж за десять днів 
до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, 
зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

34. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим 
періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

35. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
36. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-

чення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 

виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі 
розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

37. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в 
рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу. За відсутності призначення платежу 
— у такому порядку:

у першу чергу — в рахунок плати за послугу;
у другу чергу — в рахунок плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи 

гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);
у третю чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування.
38. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення цього договору.
39. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги».
Права і обов’язки сторін

40. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього до-

говору, інформацію про ціни/тарифи на послугу, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, нор-
ми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості у строк, визначений Законом України «Про до-
ступ до публічної інформації»;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного на-
дання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця 
або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний 
час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання 
послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого 
здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу 

обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нара-

хування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначе-
ний Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

11) відключитися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, що затверджений наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169; це право 
не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобу-
динкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

12) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в 
житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови докумен-
тального підтвердження; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпе-
чення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

13) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.
41. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати те-

плової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показань вузлів 

розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;
6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиту послугу пеню в розмірах, установлених цим договором;
7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги в приміщенні 

споживача, в порядку та строки, визначені цим договором. Надавати площу його житлових/нежитлових приміщень для розподі-
лу обсягів теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наяв-
ності циркуляції);

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного 
майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову систе-
му постачання гарячої води, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомо-
го майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період;

11) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством поряд-
ку відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопос-
тачання (за наявності циркуляції).

42. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил 

пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;
3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показань вузлів обліку, що 

забезпечують облік споживання послуги в будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;
4) обмежити (припинити) надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановле-

ні Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не 
відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.
43. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання гарячої води відповідно до умов цього договору;

3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/та-
рифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі 
властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості, а також в 
інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

11) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуги та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування 
внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) між співвласниками багатоквартирного будин-
ку у порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

12) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла комерційного та розподільного обліку;

13) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
44. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
45. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кож-

ний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-

слугу.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-

явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
46. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборго-

ваності з оплати спожитої послуги. 
Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може 

бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві че-
рез його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, 
визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

47. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати по-
вного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача 
відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

48. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її не-
надання, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживан-
ня послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 
— за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному об-
сязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періо-
ду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли 
з вини споживача).

49. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якостіздійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якос-
ті надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим догово-
ром про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуги у строк не пізніше 
ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

50. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами зако-
нодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, 
продовження строку його дії та розірвання

51. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублі-
кування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

52. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-
мову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

53. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин від-
повідно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

54. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством 
порядку цей договір не припиняє своєї дії.

55. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення зали-
шилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несво-
єчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення
56. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Рекві-

зити виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, 
на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Виконавець:
найменування/прізвище, ім’я та 
по батькові (за наявності) ___________
__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ ______________
місцезнаходження _________________
_________________________________
рахунок __________________________
у ________________________________, 
МФО ____________________________
контакти для передачі показань вузлів 
обліку:
номер телефону ___________________
адреса електронної пошти ____________
офіційний веб-сайт __________________
___________________________________
                         (найменування посади)

__________       ______________________
       (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові  
                                         (за наявності)

Додаток 
до типового індивідуального договору  

про надання послуги з постачання гарячої води
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до індивідуального договору про надання послуги 
з постачання гарячої води

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з постачання гарячої води на ________________________________ 
                                        (назва офіційного веб-сайту органу
________________________________________________________________________________________________________,

місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)
приєднуюсь до договору про надання послуг з постачання гарячої води ______________________________________________
      (назва виконавця)
з такими даними.
1. Інформація про споживача:
1) найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) __________
________________________________________________________________
ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________
адреса ______________________________________________________
номер телефону ______________________________________________
адреса електронної пошти _____________________________________;
2) адреса приміщення споживача:
вулиця _____________________________________________________
номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________
населений пункт _____________________________________________
район _______________________________________________________
область ____________________________________________________
індекс ___________;
3) кількість осіб, які фактично користуються послугою ___________;
4) опалювана площа (об’єм) приміщення споживача — _____ кв. метрів (___________ куб. метрів).
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ДОКУМЕНТИ
2. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
3. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку гарячої води:

Порядковий 
номер

Заводський номер, на-
зва та умовне позна-
чення типу засобу ви-
мірювальної техніки

Показання засобу 
вимірювальної тех-
ніки на дату укла-
дення договору

Місце встанов-
лення

Дата останньої 
повірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________ 
(дата)

_________________________ 
(особистий підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові 

(за наявності)».

5. Типовий колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води, затверджений зазначеною постановою, ви-
класти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1182 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1023)
ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуги з постачання гарячої води

________________________________
 (найменування населеного пункту)

___ _________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та 

_________________________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

(далі — виконавець) в особі _________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з однієї сторони, та співвласники багатоквартирного будинку (далі — споживачі), розташованого за адресою ______________
___________________________________________________________________________________________________________,

(повна адреса будинку)
в особі __________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи)
що діє на підставі __________________________________________________________________________________________ 

(найменування, дата, номер протоколу)
(далі — уповноважена особа), з іншої сторони (далі — сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору 
1. Виконавець зобов’язується надавати споживачам відповідної якості послугу з постачання гарячої води (далі — послуга), а 

споживачі зобов’язуються своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу та відшкодовувати витрати теплової енер-
гії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) в строки і 
на умовах, визначених цим договором.

Обсяг спожитої послуги у будівлі та витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинко-
вої системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) визначаються та розподіляються відповідно до Методи-
ки розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від  
22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

До якості послуги встановлено такі вимоги:
склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;
значення температури гарячої води становить не нижче ніж 55 °C і не вище ніж 75 °C на межі централізованих інженерно-тех-

нічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, 

та розміщується на: _________________________________________________________________________________________.
                        (посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця)

2. Інформація про споживачів:
1) адреса будинку:
індекс _____________________________________________________
населений пункт _____________________________________________
вулиця _____________________________________________________
номер будинку ______________________________________________;
2) опалювана площа (об’єм) приміщення окремого споживача — _____________ кв. метрів (___________ куб. метрів).
3. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
4. Будинок обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку гарячої води:

Порядковий 
номер

Заводський номер, 
назва та умовне 

позначення  
типу засобу вимі-
рювальної техніки

Показання засобу 
вимірювальної тех-
ніки на дату укла-
дення договору

Місце  
встановлення

Дата останньої 
періодичної  

повірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
5. Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та тиску.
6. Надання послуги здійснюється безперервно з урахуванням часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги».
7. Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 1 цього догово-

ру до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного бу-
динку (будівлі).

8. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку по-
слуги та іншими засобами вимірювальної техніки.

У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплово-
го пункту, визначення кількісних та якісних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здійснюється за допомогою за-
собів вимірювальної техніки температури та тиску системи автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пунк-
ту на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного бу-
динку (будівлі). Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання температури та тиску, повинні відповідати вимо-
гам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні ро-
боти у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги
10. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг гарячої води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірю-

вальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.
Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявнос-

ті циркуляції) розраховується відповідно до Методики розподілу.
Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку гарячої води відповідно до вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої гарячої води у будинку визначається як сума показань 
таких вузлів обліку.

11. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального те-
плового пункту, обсяг спожитої послуги визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед водопіді-
грівачем внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води в індивідуальному тепловому пункті або автономній теплогене-
руючій/когенеруючій установці. 

Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової енер-
гії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), є гігакалорія (Гкал).

Розподіл між споживачами обсягу послуги, спожитої в будинку, та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування 
внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) здійснює уповноважена особа.

12. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни комерційний облік спо-
житої послуги ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

13. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — в разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
14. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших ви-
падках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

15. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техні-
ки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, 
який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, які 
є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

16. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ відбу-
вається у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вуз-
лів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку гарячої води здійснюється виконавцем  
щомісяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності уповноваженої особи (у разі прийняття відповідного рішення співвласни-
ків) або ___________________________________________________________________________________________________.

(зазначити інший спосіб)
У разі коли зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційно-

го зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності уповноваженої особи.
У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в 

кожному окремому випадку) ознайомлення уповноваженої особи з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку шляхом опу-
блікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахун-
ків споживачів.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку проводиться виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Уповноважена особа повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з 
дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно 
до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

17. У разі недопущення споживачами виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань або в разі ненадан-
ня показань виконавцю у визначений сторонами строк, якщо такі показання відповідно до пункту 16 цього договору зобов’язаний 
знімати _______________________, для визначення обсягу гарячої води, спожитої в будинку, приймається середньодобове спо-
живання гарячої води протягом попередніх 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання по-
слуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузла (вузлів) комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок з 
оплати послуги.

Перерахунок проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про 
невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
18. Вартістю послуги з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії є встановлені відповідно до законо-

давства тарифи.
Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з постачання гарячої води становить _______ гривень за куб. метр, 

тариф на послугу з постачання теплової енергії становить ________ гривень за __________.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання гарячої води та/або на по-

слугу з постачання теплової енергії виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це 
споживачам з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

19. Споживачі вносять однією сумою плату на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий уповнова-
женою особою, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550), — в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. №1023, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвер-
дженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання 
(за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 
та визначеного обсягу відповідно до Методики розподілу;

плати уповноваженій особі за організацію укладення та виконання цього договору, розмір якої визначається за погоджен-
ням сторін.

20. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функці-
онування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

21. Виконавець надає уповноваженій особі обсяги спожитої послуги та обсяги теплової енергії на забезпечення функціонуван-
ня внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) за розрахунковий період.

Уповноважена особа здійснює розподіл зазначених обсягів між споживачами та надає споживачам рахунки на оплату спожи-
тої послуги не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживачів рахунок може надаватися в електронній формі, 
зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

22. Споживачі здійснюють оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим 
періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу, на поточний рахунок із спеціальним режимом викорис-
тання, відкритий уповноваженою особою. Уповноважена особа не пізніше ніж протягом трьох банківських днів після отримання 
кожного платежу від споживачів перераховує отримані платежі виконавцю.

У разі коли споживачі мають заборгованість з оплати послуги, уповноважена особа у десятиденний строк з дня отримання за-
питу виконавця надає виконавцю список споживачів, які не виконали належним чином зобов’язання з оплати послуги, з деталь-
ною інформацією про проведені їм нарахування та отримані від них платежі. На вимогу виконавця уповноважена особа надає йо-
му іншу інформацію, необхідну для стягнення виконавцем з таких споживачів суми заборгованості в судовому порядку.

За бажанням споживачів оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
23. Під час здійснення оплати зазначається розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (опла-

та за спожиту послугу, сплата пені, штрафів).
У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 

виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за мину-
лі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

24. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

Права і обов’язки сторін
25. Споживачі мають право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-

го договору, інформацію про ціни/тарифи на послугу, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, 
норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості у строк, визначений Законом України «Про 
доступ до публічної інформації»;

3) на відшкодування збитків, завданих їх майну, шкоди, заподіяної їх життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або 
ненадання послуги та незаконного проникнення в належне їм житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його пред-
ставників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний 
час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання 
послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого 
здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, ін-

формацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (за періодами та видами нарахувань) та отримані від спожи-
вачів (уповноваженої особи) платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

10) відключитися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, що затверджений наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169; це право 
не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобу-
динкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

11) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в 
житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови докумен-
тального підтвердження; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпе-
чення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.
26. Споживачі зобов’язані:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з їх вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати те-

плової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції) у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) допускати виконавця або його представників в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для перевірки по-

казань вузлів комерційного обліку;
6) забезпечувати своєчасну підготовку будинку та приміщень споживачів до експлуатації в осінньо-зимовий період;
7) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу пеню в розмірах, установлених цим договором;
8) інформувати протягом місяця уповноважену особу про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом 

надання їй витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі. 
Уповноважена особа повідомляє виконавцю про такі зміни;

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного 
майна, пошкодженого з їх вини, яка доведена в установленому законом порядку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову сис-
тему постачання гарячої води, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомо-
го майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

11) у разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством 
порядку відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого во-
допостачання (за наявності циркуляції).

27. Виконавець має право:
1) вимагати від споживачів дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил 

пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживачів своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживачів, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;
3) доступу в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для перевірки показань вузлів комерційного обліку;
4) обмежити (припинити) надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, наступ-

ного за днем отримання споживачем попередження від виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відпо-
відає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов цього договору.
28. Виконавець зобов’язаний:
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ДОКУМЕНТИ   
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання гарячої води відповідно до умов цього договору;
3) надавати без додаткової оплати споживачам, уповноваженій особі в установленому законодавством порядку необхідну ін-

формацію про ціни/тарифи, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання 
послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності, до експлу-
атації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, уповноваженої особи і проводити відповід-
ні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги нена-
лежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачам штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, уповноваженої особи, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претен-
зій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) інформувати споживачів та уповноважену особу про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформу-
вання споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого нака-
зом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130;

11) контролювати дотримання встановлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла комерційного обліку;

12) інформувати уповноважену особу про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерцій-
ного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційно-
го обліку;

13) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
29. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
30. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу споживачі зобов’язані сплатити пеню в розмірі ____ гривень, але не  

більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 від-
сотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-
явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

31. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її не-
надання, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, а також сплатити споживачам неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового спожи-
вання послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 
— за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному об-
сязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періо-
ду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли 
з вини споживача).

Сума штрафу зараховується в рахунок майбутніх платежів (погашення заборгованості) споживачів. Сума такого зменшення 
(погашення) розподіляється між споживачами уповноваженою особою.

32. Оформлення претензій споживачів щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якостіздійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 
статтею 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якос-
ті надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором 
про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача (споживачів) для проведення перевірки якості надання послуги у строк 
____________________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення спо-
живача (споживачів).

33. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, встановленим актами законодавства та цим до-
говором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

34. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачам у разі непогашення в повному обсязі заборго-
ваності з оплати спожитої послуги.

Виконавець надсилає споживачеві, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, 
не виконав належним чином зобов’язання з оплати послуги, рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шля-
хом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _________________________________________

              (зазначити спосіб повідомлення)
попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене).
Таке попередження надсилається споживачеві не раніше ніж протягом наступного робочого дня після закінчення граничного 

строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.
35. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону Укра-

їни «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання уповноваженою особою/споживачем попередження 
від виконавця.

36. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності уповноваженої осо-
би. Неприбуття уповноваженої особи, яка заздалегідь була попереджена виконавцем про день та час здійснення обмеження (при-
пинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги споживачам.

37. Постачання послуги в разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати по-
вного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборго-
ваності.

Витрати виконавця, пов’язанні з обмеженням (припиненням) надання послуги та відновленням її постачання у випадках, пе-
редбачених цим пунктом, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача (споживачів), якому (яким) здійснювалося обме-
ження (припинення) надання послуги відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,  
продовження строку його дії та розірвання

38. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
39. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
40. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відно-

син відповідно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» або у разі прийняття відповідного рішен-
ня співвласниками щодо відключення будинку від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відклю-
чення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від  
26 липня 2019 р. № 169.

41. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) постачання гарячої води в установленому законодавством 
порядку цей договір не припиняє своєї дії.

42. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення зали-
шилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несво-
єчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 
іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення
44. Цей договір складено у кількості, що забезпечує отримання примірника цього договору виконавцем та кожним співвласни-

ком багатоквартирного будинку, які мають однакову юридичну силу.
У договорі визначається абонентський номер для кожного споживача.
45. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, усі повідомлення, пе-

редбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» 
цього договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Споживач в особі уповноваженої особи:
найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) __________________________
________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ ______________________________
місцезнаходження________________________________
________________________________________________

найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) __________________________
________________________________________________ 
ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ)
________________________________________________
адреса __________________________________________
________________________________________________

поточний рахунок ________________________________
у ______________________________________________,
МФО ___________________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону__________________________________
адреса електронної пошти _________________________
_______________________________________________
офіційний веб-сайт ______________________________
______________________________________________
                              (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

номер телефону _________________________________
адреса електронної пошти _________________________
________________________________________________
                                         (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

6. Типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води, затверджений зазначеною по-
становою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1182 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1023)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

з колективним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води

________________________________
 (найменування населеного пункту)

___ _________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

_________________________________________________________________________________________________________
фізичної особи — підприємця)

(далі — виконавець) в особі _________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________
(найменування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або

_________________________________________________________________________________________________________
іншої юридичної особи, що об’єднує всіх споживачів у будинку та в їх інтересах укладає договір)

(далі — колективний споживач) в особі ________________________________________________________________________
                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

_________________________________________________________________________________________________________,
представника колективного споживача)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________
(найменування, дата, номер документа)

від імені та в інтересах споживачів, об’єднаних колективним споживачем, з іншої сторони (далі — сторони), уклали цей до-
говір про таке.

Предмет договору та перелік послуг
1. Виконавець зобов’язується надавати колективному споживачу відповідної якості послугу з постачання гарячої води (далі — 

послуга), а колективний споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу та відшкодовувати 
витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності 
циркуляції) в строки і на умовах, визначених цим договором.

Обсяг спожитої послуги у будівлі та витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинко-
вої системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) визначаються та розподіляються відповідно до Мето-
дики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону  
від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі — Методика розподілу).

До якості послуги встановлено такі вимоги:
склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;
значення температури гарячої води становить не нижче ніж 55 °C і не вище ніж 75 °C на межі централізованих інженерно-тех-

нічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, 

та розміщуватися на: _________________________________________________________________________________________.
                              (посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця)

2. Інформація про колективного споживача:
вулиця _____________________________________________________
номер будинку ______________________________________________
населений пункт _____________________________________________
район ______________________________________________________
область _____________________________________________________
індекс _________________.
3. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
4. Будинок обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку гарячої води:

Порядковий 
номер

Заводський номер, 
назва та умовне по-
значення типу за-

собу вимірювальної 
техніки

Показання засобу 
вимірювальної тех-
ніки на дату укла-
дення договору

Місце  
встановлення

Дата останньої 
періодичної  

повірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
5. Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та тиску.
6. Надання послуги здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги».
7. Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 1 цього догово-

ру до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного бу-
динку (будівлі).

8. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку по-
слуги та іншими засобами вимірювальної техніки.

У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплово-
го пункту, визначення кількісних та якісних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здійснюється за допомогою за-
собів вимірювальної техніки температури та тиску системи автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пунк-
ту на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного бу-
динку (будівлі). Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання температури та тиску, повинні відповідати вимо-
гам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні ро-
боти у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги
10. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг гарячої води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірю-

вальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.
Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявнос-

ті циркуляції) розраховується відповідно до Методики розподілу.
Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку гарячої води відповідно до вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої гарячої води у будинку визначається як сума показань та-
ких вузлів обліку.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової енер-
гії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), є гігакалорія (Гкал).

Розподіл між споживачами обсягу послуги, спожитої в будинку, та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування 
внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) здійснює колективний споживач/уповноваже-
на особа (зайве закреслити).

11. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального те-
плового пункту, обсяг спожитої у будівлі послуги визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед во-
допідігрівачем внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води в індивідуальному тепловому пункті або автономній те-
плогенеруючій/когенеруючій установці.

12. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку послуги до відновлення його роботи або заміни комерційний об-
лік спожитої послуги ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

13. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву — в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — в разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку.
14. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випад-
ках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

15. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техні-
ки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, 
який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, які 
є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

16. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, 
та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право до-
ступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Доступ відбу-
вається у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вуз-
лів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомі-
сяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності колективного споживача (його представника) або _______________________.

                      (зазначити інший спосіб)
У разі коли зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційно-

го зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності колективного споживача (його представника).
У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кож-

ному окремому випадку) ознайомлення колективного споживача (його представника) з показаннями вузла (вузлів) комерційно-
го обліку шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систе-
му обліку розрахунків колективного споживача.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку проводиться виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Представник колективного споживача повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти 
робочих днів з дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.
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ДОКУМЕНТИ
Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно 

до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

17. У разі недопущення колективним споживачем (його представником) виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для 
зняття показань, якщо такі показання відповідно до пункту 16 цього договору зобов’язаний знімати колективний споживач, для 
визначення обсягу гарячої води, спожитої в будинку, приймається середньодобове споживання колективним споживачем гаря-
чої води протягом попередніх 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації — за фактичний час споживання послуги, але не 
менше 15 діб.

Після відновлення подання показань вузлів обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок з колективним спожива-
чем.

Перерахунок з колективним споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому по-
рядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
18. Вартістю послуги з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії  є встановлені відповідно до законо-

давства тарифи.
Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з постачання гарячої води становить _______ гривень за куб. метр, 

тариф на послугу з постачання теплової енергії становить _________ гривень за __________.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання гарячої води та/або на по-

слугу з постачання теплової енергії виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це 
колективному споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на офіційному веб-сайті.

19. Колективний споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550), — в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1023, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвер-
дженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання 
(за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 
та визначеного обсягу  відповідно до Методики розподілу.

20. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функці-
онування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

21. Виконавець формує та надає колективному споживачу рахунок на оплату спожитої послуги та обсягів теплової енергії на 
забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) не пізніше ніж 
за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою колективного споживача рахунок може надаватися в електро-
нній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживача.

22. Колективний споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за роз-
рахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

23. За бажанням колективного споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
24. Під час здійснення оплати колективний споживач зазначає розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-

чення платежу (оплата за спожиту послугу, сплата пені, штрафів).
У разі коли колективним споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений колективним споживачем 

період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок забор-
гованості такого споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахо-
ваних споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів, починаючи з найближчих періо-
дів від дати здійснення платежу.

25. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

Права і обов’язки сторін
26. Колективний споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-

го договору, інформацію про ціни/тарифи на послугу, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, 
норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості у строк, визначений Законом України «Про 
доступ до публічної інформації»;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного на-
дання або ненадання послуги та незаконного проникнення виконавця або його представників у належне колективному спожива-
чу житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний 
час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання 
послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого 
здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9) без додаткової оплати отримувати засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, ін-

формацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (за періодами та видами нарахувань) та отримані від колек-
тивного споживача платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

10) відключитися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169;

11) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.
27. Колективний споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати спожиту послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати те-

плової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції) у строки, встановлені цим договором;

4) допускати виконавця або його представників в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації ава-
рій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та 
профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку;

5) забезпечити своєчасну підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;
6) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;
7) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та цього договору;
8) забезпечувати безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води;
9) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкову сис-

тему постачання гарячої води, її переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомо-
го майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

28. Виконавець має право:
1) вимагати від колективного споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних пра-

вил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів;
2) вимагати від колективного споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отри-

манням послуги, що виникли з вини колективного споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав викона-
вець;

3) доступу в будівлю колективного споживача для перевірки стану і зняття показань вузлів комерційного обліку в порядку, ви-
значеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені за-
коном та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення колективним споживачем умов цього договору.
29. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання послуги відповідно до умов цього договору;
3) надавати без додаткової оплати колективному споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію 

про ціни/тарифи, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її 
споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні) до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги колективного споживача і проводити відповідні перера-
хунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в ін-
ших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати колективному споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт 
на об’єктах, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим до-
говором;

8) своєчасно реагувати на виклики колективного споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) колек-
тивного споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) інформувати колективного споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування спо-
живачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінре-
гіону від 5 червня 2018 р. № 130;

11) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла комерційного обліку;

12) інформувати колективного споживача про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів ко-
мерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комер-
ційного обліку;

13) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
30. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

31. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ______ 
гривень, але не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може переви-
щувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню піль-
ги та житлові субсидії та в інших випадках, визначених законом.

32. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її не-
надання, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, а також сплатити колективному споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобо-
вого споживання послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховуєть-
ся менш як 12 — за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не 
в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних ро-
біт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 
що виникли з вини споживача).

Сума штрафу зараховується в рахунок майбутніх платежів (погашення заборгованості) споживачів. Сума такого зменшення 
(погашення) розподіляється між споживачами.

33. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання по-
слуги неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 
статтею 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповід-
ності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, пе-
редбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для проведення перевірки якості надання послуги у 
строк _____________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колек-
тивного споживача.

34. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, встановленим Законом України «Про житлово-
комунальні послуги», актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її в не повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

35. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному 
обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. 

Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості надання по-
слуги може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення ко-
лективному споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _______________________________. 

Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного 
строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

36. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону Украї-
ни «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця.

37. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного спо-
живача (його представника). Неприбуття зазначених осіб, які попереджені виконавцем про день і час здійснення обмеження (при-
пинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги колективно-
му споживачу.

Постачання послуги в разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з да-
ти повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої за-
боргованості.

Витрати виконавця, пов’язані з обмеженням (припиненням) надання послуги та відновленням її постачання у випадках, перед-
бачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження (припинення) надання послу-
ги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, 
продовження строку його дії та розірвання

38. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
39. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
40. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення зали-

шилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несво-
єчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

41. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин від-
повідно до статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» або у разі прийняття відповідного рішення співвласни-
ками щодо відключення будинку від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від 
систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169.

42. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 
іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення
43. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
44. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, усі повідомлення, пе-

редбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» 
цього договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Колективний споживач:
найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) ________________________
______________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ ___________________________
місцезнаходження ______________________________
______________________________________________
поточний рахунок ______________________________
______________________________________________
у ____________________________________________,
МФО _________________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону _______________________________
адреса електронної пошти _______________________
офіційний веб-сайт _______________
______________________________________________
                              (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

найменування ____________________________________
________________________________________________ 
код згідно з ЄДРПОУ ______________________________
_________________________________________________
адреса ___________________________________________
________________________________________________
номер телефону __________________________________
адреса електронної пошти _________________________
________________________________________________
абонентський номер колективного споживача 
________________________________________________
________________________________________________
                                         (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

7. Типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води, затверджений зазна-
ченою постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1182 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2021 р. № 1023)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води

________________________________
 (найменування населеного пункту)

___ _________ 20__ р.

________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та 

________________________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

(далі — виконавець) в особі _________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________,
(найменування, дата, номер документа)

з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та 

________________________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) фізичної особи)

(далі — споживач) в особі __________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника споживача)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________, 
(найменування, дата, номер документа)

з іншої сторони (далі — сторони), уклали цей договір про таке.
Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу відповідної якості послугу з постачання гарячої води (далі — послуга), а 
споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу та відшкодовувати витрати теплової енергії 
на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) в строки і на 
умовах, визначених цим договором.

Обсяг спожитої послуги у будівлі та витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи 
гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) визначаються та розподіляються відповідно до Методики розподілу між спо-
живачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (да-
лі — Методика розподілу).

До якості послуги встановлено такі вимоги:
склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;
значення температури гарячої води становить не нижче ніж 55 °C і не вище ніж 75 °С на межі централізованих інженерно-тех-

нічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем будинку;
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ДОКУМЕНТИ   
значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і прави-

лами, та розміщуватися на: ___________________________________________________________________________________.
(посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця)

2. Інформація про споживача:
1) адреса:
вулиця ______________________________________________________
номер будинку ______________________________________________
населений пункт _____________________________________________
район  ______________________________________________________
область _____________________________________________________
індекс __________________;
2) кількість осіб, які фактично користуються послугою ____________.
3. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):
автономного теплопостачання;
індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;
за межами будинку.
4. Будівля обладнана вузлом (вузлами) комерційного обліку гарячої води:

Порядковий 
номер

Заводський номер, 
назва та умовне по-
значення типу за-

собу вимірювальної 
техніки

Показання засобу 
вимірювальної тех-
ніки на дату укла-
дення договору

Місце  
встановлення

Дата останньої 
періодичної  

повірки

Міжповірочний  
інтервал, років Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги
5. Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та тиску.
6. Надання послуги здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги».
7. Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 1 цього договору 

до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем будинку (будівлі).
8. Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку по-

слуги та іншими засобами вимірювальної техніки.
У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплово-

го пункту, визначення кількісних та якісних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здійснюється за допомогою за-
собів вимірювальної техніки температури та тиску системи автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пунк-
ту на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем будівлі. Засоби вимірю-
вальної техніки, які призначені для вимірювання температури та тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метроло-
гію та метрологічну діяльність.

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні ро-
боти у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги
10. Обсяг спожитої у будівлі послуги визначається як обсяг гарячої води, спожитої в будівлі, за показаннями засобів вимірю-

вальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.
Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявнос-

ті циркуляції) розраховується відповідно до Методики розподілу.
Якщо будівля оснащена двома та більше вузлами комерційного обліку послуги відповідно до вимог Закону України «Про ко-

мерційний облік теплової енергії та водопостачання», обсяг спожитої гарячої води у будівлі визначається як сума показань та-
ких вузлів обліку.

Одиницею вимірювання обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр. Одиницею вимірювання обсягу теплової енер-
гії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції), є гігакалорія (Гкал).

11. У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального те-
плового пункту, обсяг спожитої у будівлі послуги визначається за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед во-
допідігрівачем внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води в індивідуальному тепловому пункті або автономній те-
плогенеруючій/когенеруючій установці.

12. У разі коли будівля на дату укладення цього договору не обладнана вузлом (вузлами) комерційного обліку послуги, до 
встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуги у будівлі визначається за нормами споживання, встановле-
ними органом місцевого самоврядування.

13. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку послуги до відновлення його роботи або заміни комерційний об-
лік спожитої послуги ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

14. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
за даними електронного архіву в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комер-

ційного обліку;
з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, — в разі відсутності електронного ар-

хіву.
Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або замі-

неного вузла комерційного обліку.
15. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем 

останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випад-
ках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла 
комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

16. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є 
складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, 
який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який 
є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

17. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку гарячої води здійснюється виконавцем  
щомісяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності споживача (його представника), крім випадків, коли зняття таких пока-
зань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або _________________________________.

                    (зазначити інший спосіб)
У разі коли зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем за допомогою систем дис-

танційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача (його представника).
У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кож-

ному окремому випадку) ознайомлення з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку споживачем шляхом опублікування на 
веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

18. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконав-
ця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої в будівлі, приймається се-
редньодобове споживання послуги в будівлі протягом попередніх 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації — за фактич-
ний час споживання, але не менше 15 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок із спожива-
чем.

Перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано у встановленому порядку інформа-
цію про невідповідність обсягу спожитої гарячої води, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

19. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для пере-
вірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою частиною вузла комер-
ційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і 
цим договором.

Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу до місць установлен-
ня вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Втручання в роботу вузла комерційно-
го обліку заборонено.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного 
зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня виявлен-
ня засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюєть-
ся відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 15, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови внесення змін до договору щодо ціни послуги
20. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:
плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550), — в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1023, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розміру затвер-
дженого уповноваженим органом тарифу та обсягу спожитої гарячої води або за нормами споживання, встановленими органом 
місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за витрати теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання 
(за наявності циркуляції), що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 
та визначеного обсягу відповідно до Методики розподілу.

21. Вартістю послуги з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії  є встановлені відповідно до законо-
давства тарифи.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з постачання гарячої води становить _______ гривень за куб. метр, 
тариф на послугу з постачання теплової енергії становить _________ гривень за __________.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу з постачання гарячої води та/або на по-
слугу з постачання теплової енергії виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це 
споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його вве-
дення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднен-
ня на своєму офіційному веб-сайті.

22. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитої послуги, обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функці-
онування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), є календарний місяць.

23. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитої послуги та обсягів теплової енергії на забезпечення 
функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) не пізніше ніж за десять днів 
до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, 
зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

24. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим пе-
ріодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

25. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

26. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призна-
чення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, 
виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за мину-
лі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності 
такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

27. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

Права і обов’язки сторін
28. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього 

договору, інформацію про ціни/тарифи на послугу, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, нор-
ми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості у строк, визначений Законом України «Про до-
ступ до публічної інформації»;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надан-
ня або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або 
його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повно-

му обсязі або зниження її якості;
6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з по-

стачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний 
час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання 
послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого 
здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;
8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей 

та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
9)  без додаткової оплати отримувати засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, ін-

формацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (за періодами та видами нарахувань) та отримані від спожи-
вача платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

10) відключитися від систем (мереж) постачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169;

11) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в 
житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови докумен-
тального підтвердження; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати витрати теплової енергії на забезпе-
чення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);

12) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов цього договору.
29. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручати-

ся в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, відшкодовувати витрати те-

плової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуля-
ції) у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу пеню в розмірах, установлених цим договором;
6) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та укладеного договору;
7) допускати у будівлю виконавця або його представників у порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» і цим договором, для перевірки показань засобів вимірювальної техніки;
8) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника будівлі споживача у разі відчуження будівлі;
9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції будівлі (ін-

шого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житло-
во-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період.

30. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил 

пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, 

що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;
3) доступу до будівлі споживача для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань 

вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуги в будівлі, в порядку, визначеному законом та цим договором;
4) обмежити (припинити) надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, наступ-

ного за днем отримання споживачем попередження від виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відпо-
відає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.
31. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цьо-

го договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання послуги відповідно до умов цього договору;
3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/та-

рифи, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі 
властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуван-
ні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розмі-
ру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випад-
ках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що за-
безпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що 
забезпечують надання послуги та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) інформувати споживача про намір зміни цін/тарифів на послугу відповідно до Порядку інформування споживачів про на-
мір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 черв-
ня 2018 р. № 130;

11) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою час-
тиною вузла комерційного обліку;

12) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання кому-
нальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг.

Відповідальність сторін за порушення договору
32. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.
33. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ________ гривень, але не біль-

ше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсо-
тків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за по-
слугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або на-
явності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

34. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборго-
ваності з оплати  спожитої послуги. 

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бу-
ти обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через 
його особистий кабінет або в інший спосіб _________________________.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, 
визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

35. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати по-
вного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборго-
ваності.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача 
відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

36. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості виконавець зобов’язаний 
самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її не-
надання, надання не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживан-
ня послуги з постачання гарячої води, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 
— за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному об-
сязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періо-
ду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли 
з вини споживача).

37. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якостіздійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Перевірка відповідності якості надання послуги проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якос-
ті надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором 
про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуги у строк 
_________________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення спо-
живача.

38. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналеж-
ної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами зако-
нодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної 
якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
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ДОКУМЕНТИ
Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, 

 продовження строку його дії та розірвання
39. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
40. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про від-

мову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
41. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення власником щодо відключення будинку від систем (мереж) по-

стачання гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гаря-
чої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169.

42. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення зали-
шилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несво-
єчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» цього договору, сторона письмово повідомляє про це 
іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення
44. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
45. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передба-

чені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити і підписи сторін» цьо-
го договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець: Споживач:
найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) ________________________
______________________________________________

найменування/прізвище, ім’я та  
по батькові (за наявності) ________________________
______________________________________________ 

код згідно з ЄДРПОУ ____________________________ ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 
_______________________________________________

місцезнаходження ______________________________
______________________________________________
поточний рахунок ______________________________
у ____________________________________________,
МФО ________________________________________
контакти для передачі показань вузлів обліку:
номер телефону _______________________________
адреса електронної пошти _______________________
______________________________________________
офіційний веб-сайт _____________________________
______________________________________________
                              (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

адреса _________________________________________
номер телефону _________________________________
адреса електронної пошти ________________________
______________________________________________
абонентський номер споживача ___________________
________________________________________________
                                         (найменування посади)

__________       ___________________________________
       (підпис)              (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 вересня 2021 р. № 1024 
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми  
справедливої трансформації вугільних регіонів України на період  

до 2030 року
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 

року, що додається.
Визначити Міністерство розвитку громад та територій державним замовником Програми.
2. Пункт 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання дер-

жавних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739) після слів і цифр «Державної цільової екологічної програ-
ми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на 2022—2024 роки» доповнити слова-
ми і цифрами «та Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року».

3. Міністерству розвитку громад та територій разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади роз-
робити і подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми справедливої трансфор-
мації вугільних регіонів України на період до 2030 року.

          Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 вересня 2021 р. № 1024

КОНЦЕПЦІЯ 
Державної цільової програми  справедливої трансформації  

вугільних регіонів України  на період до 2030 року

Визначення проблеми, на розв’язання якої  
спрямована Програма

Євроінтеграційний вектор розвитку, який обрала Україна, вимагає реформування державної енергетичної політики через еко-
логічні виклики, що постали сьогодні перед усім світом. Збільшення обсягів викидів парникових газів, у тому числі вуглекисло-
го газу, призводить до інтенсифікації глобального потепління та поширення негативних проявів зміни клімату як в Україні, так і 
у світі в цілому. Відповідь на ці виклики світова спільнота вбачає у зменшенні споживання викопних видів палива шляхом більш 
продуктивного їх використання та заміщення на відновлювані джерела енергії.

Багато десятиліть основними енергоносіями в Україні були видобувні невідновлювані природні ресурси, такі як природний газ, 
вугілля тощо. Проте внаслідок зміни екологічної ситуації, світових тенденцій, цінової кон’юнктури, впровадження новітніх техно-
логій частка невідновлюваних ресурсів в енергетичному балансі України зменшується. Насамперед це стосується такого виду ви-
копного палива, як вугілля.

У розумінні цієї Концепції вугільні регіони визначаються як регіони, на території яких розташовані вугледобувні та вуглепере-
робні підприємства, в тому числі ті, які перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної 
діяльності, та підприємства вугільної теплової генерації незалежно від форми власності. Загалом це близько 20 територіальних 
громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської  та Львівської областей, де проживає близько 850 тис. мешканців.  
Територіальні громади вугільних регіонів залежать від підприємств вугільної галузі та вугільної теплової генерації, у деяких з них 
вугілля залишається єдиним доступним енергоносієм.

В Україні в останні роки наявна тенденція до падіння видобутку вугілля.
Проектна потужність видобутку вугілля державними шахтами становить 32,6 млн. тонн за рік, а фактичний видобуток у 2020 

році становив лише 4,7 млн. тонн рядового вугілля. Собівартість товарної вугільної продукції на державних шахтах в середньому 
понад 4000 гривень за тонну за ринкової ціни 1350 гривень за тонну. Державні вугледобувні підприємства є збитковими та вима-
гають постійної фінансової  підтримки з державного бюджету. Майже дві третини одиниць основного стаціонарного устаткуван-
ня державних шахт відпрацювали нормативний строк експлуатації. За період з 2015 по 2019 рік державні шахти отримали 12,3 
млрд. гривень бюджетного фінансування за усіма програмами. Фактична пряма дотація шахтарям тільки у 2020 році становила 
5,6 млрд. гривень, або 75 відсотків фонду оплати праці. Державне фінансування в перерахунку на одного працівника у 2019 ро-
ці становило 124,3 тис. гривень. Наявні дотації не покривають збитків від вуглевидобутку державних шахт, що призводить до на-
копичення кредиторської заборгованості.  У зв’язку з незадовільним фінансовим станом державних шахт постійно виникають за-
тримки виплати заробітної плати, накопичується заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування. Зазначене призводить до загострення соціально-економічної напруги в шахтарських регіонах та посилення 
навантаження на місцеві бюджети і недофінансування більшості запланованих заходів.

Низький рівень диверсифікації локальної економіки вугільних громад стримує залучення інвестицій, адже до 70 відсотків 
всього зайнятого населення працює на вугледобувних чи суміжних монопідприємствах або в соціальній сфері, яка обслуговує 
міську інфраструктуру. Це призводить до критичної залежності місцевих бюджетів від податкових надходжень вугледобувних 
підприємств, які становлять від 50 до 70 відсотків загальної суми надходжень до бюджету територіальної громади.

У Луганській та Донецькій областях, крім економічних дисбалансів, наявні  ризики для ведення бізнесу внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації. За даними Держстату, обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу в Луганській облас-
ті за 2020 рік становив 12,5 відсотка середньоукраїнського рівня, у Донецькій — 60,5 відсотка.

Актуальними є питання якості соціальних послуг, що надаються населенню вугільних регіонів. Так, за даними фокус-груп, про-
ведених в шахтарських містах Донецької області Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, Центром екологічних 
ініціатив «Екодія» та проектом USAID «Економічна підтримка Східної України», важливою проблемою, яка турбує більшість рес-
пондентів, є доступ до медичних послуг та їх якість.

Мешканці громад вугільних регіонів скаржаться на низьку якість та високі тарифи житлово-комунальних послуг, зношеність 
житлового фонду, проблеми з вивезенням побутових відходів. Також варто відзначити проблеми розвитку інфраструктури, зо-
крема: погана якість місцевих та комунальних доріг, відсутність вуличного освітлення, фізична зношеність громадського тран-
спорту, відсутність місць культурного відпочинку та дозвілля тощо.

Зазначені проблеми поглиблюються незадовільною екологічною ситуацією у вугільних регіонах, пов’язаною з діяльністю шахт 
(забрудненість повітря, водойм, терикони в межах міст, підвищений радіаційний фон, порушення норм безпеки під час затоплен-
ня шахт, які припиняють свою діяльність) та використанням вугілля для опалення, що призводить до небезпечних викидів у по-
вітря.

Для подолання негативних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку вугільних регіонів формування вугільної 
галузі України повинно обов’язково супроводжуватися «справедливою трансформацією» таких територій.

Справедлива трансформація — це модель розвитку регіону, що передбачає гідне життя та достатній заробіток усім мешкан-
цям, в тому числі працівникам, на яких вплине процес відмови від викопного палива (ліквідація виробничих потужностей, закрит-
тя вугледобувних підприємств тощо). 

На виконання Паризької угоди до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, ратифікованої Законом України від 14 липня  
2016 р. № 1469-VIII, Україною підготовлено Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди, схвалений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2021 р. № 868 (Офіційний вісник України, 202 р., № 62, ст. 3956), який 
передбачає зменшення викидів парникових газів на 65 відсотків у 2030 році порівняно з 1990 роком та досягнення кліматичної 
нейтральності до 2060 року.

Ініціатива щодо справедливої трансформації вугільних регіонів сьогодні широко підтримується міжнародними організаціями 
та урядами інших країн. Так, Світовий банк у 2020 році започаткував обмін досвідом та підтримку пілотних проектів в рамках Плат-
форми з підтримки трансформації вугільних регіонів Західних Балкан та України. В межах Німецько-Українського енергетичного 
партнерства, започаткованого у 2020 році, також узгоджено реалізацію ряду спільних стратегічних ініціатив щодо реформування 
вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів.

Цю Концепцію розроблено:

з урахуванням завдань, передбачених оперативною ціллю 2 «Збереження навколишнього природного середовища та стале ви-
користання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мі-
крорівень)»  стратегічної цілі І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, 
безпековому та просторовому вимірах» Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695;

з урахуванням завдань, передбачених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605;

з урахуванням завдань, передбачених Національною економічною стратегією на період до 2030 року, схваленою постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179;

з урахуванням завдань, передбачених Концепцією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, схваленою роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1660;

на виконання протокольного рішення за результатами Всеукраїнського зібрання працівників вугільної промисловості України 
від 25 лютого 2020 р. за участю Президента України;

на виконання пункту 8.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12 червня 2020 р. № 471;

на виконання протокольного рішення за результатами засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних 
регіонів України від 8 жовтня 2020 р.;

на виконання пункту 312 плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24 березня 2021 р. № 276.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
У зв’язку з активним розвитком у світі нових технологій, альтернативних джерел енергії, зміною кон’юнктури на енергетич-

ному ринку, а також недостатньо ефективним формуванням та реалізацією державної політики у сфері підтримки вугільної га-
лузі у попередніх роках на відповідних територіях виникла напружена ситуація, зокрема в економічній, соціальній, житлово-ко-
мунальній та екологічній сфері, яка може погіршитися з огляду на початок реформування енергетичного сектору країни, а са-
ме вугільної галузі.

З урахуванням зазначеного потребують розв’язання такі проблеми:
низький рівень інвестиційної привабливості та практична відсутність диверсифікації місцевої економіки у вугільних регіонах;
збитковість державних підприємств вугільної галузі;
неефективна державна політика у сфері зайнятості та освіти, охорони здоров’я та культури у вугільних регіонах;
 погано розвинута соціальна та критична інфраструктура в населених пунктах вугільних регіонів;
погіршення екологічної ситуації внаслідок функціонування та/або закриття вугільних підприємств;
соціальна напруженість серед населення територій, на яких розміщуються вугільні підприємства, що перебувають у стадії лік-

відації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності.
Планування та реалізація трансформації вугільних регіонів вимагають розроблення відповідної комплексної програми, орієн-

тованої на потреби людей, а також  з метою диверсифікації регіональної економіки. 
Забезпечення добробуту, соціальної згуртованості населення та конкурентного рівня соціально-економічного розвитку громад 

планується через координацію та взаємодію між центральними і місцевими органами державної виконавчої влади,  органами міс-
цевого самоврядування, партнерські відносини з бізнесом та громадськістю, організацію співпраці з донорами та інвесторами.

Впровадження заходів з підвищення енергоефективності, впровадження новітніх технологій сприятиме скороченню обсягів 
споживання енергії, збереженню ресурсів, зменшенню обсягів викидів вуглекислого газу (CO2) та відповідно уповільненню зрос-
тання тарифів на комунальні послуги для промисловості та населення.

Наведене дасть змогу використовувати наявний місцевий потенціал, забезпечувати сталий розвиток місцевої економіки, впро-
ваджувати інноваційні рішення з користю для населення вугільних регіонів, що хоче мати перспективу на краще майбутнє.

Мета Програми
Метою Програми є реалізація державної регіональної політики та забезпечення справедливої трансформації вугільних регіо-

нів України шляхом комплексного розв’язання проблемних питань, зокрема в економічній, соціальній, культурній, житлово-ко-
мунальній та екологічній сфері, які виникають внаслідок зменшення видобутку вугілля та поступового закриття вугледобувних 
та суміжних підприємств.

Визначення оптимального варіанта розв’язання  
проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Для розв’язання проблеми існує три варіанти.
Перший варіант передбачає залишення існуючої ситуації без змін (зростаюча державна підтримка на часткове покриття витрат 

вугледобувних підприємств та відсутність цільової державної підтримки розвитку вуглезалежних територій).
Недоліками даного варіанта є подальше зниження ефективності роботи вугледобувних підприємств, скорочення обсягів ви-

добутку вугілля, зростання заборгованості вугільних підприємств перед працівниками, контрагентами та бюджетом, відсутність 
державних соціальних гарантій для шахтарів, що може призвести до негативних соціальних наслідків у вугільних регіонах, поши-
рення екологічних загроз.

Зазначене у подальшому призведе до необхідності значного збільшення витрат бюджетних коштів на подолання негативних 
наслідків.

Другий варіант передбачає державну підтримку реформування саме вугільної галузі без участі у процесах економічної дивер-
сифікації монофункціональних територій та регіонального розвитку.

Перевагою такого варіанта є початок трансформації вугільної галузі, визначальною ціллю якої стає зменшення обсягу вики-
дів таким чином, щоб забезпечити перехід до кліматично нейтральної економіки через зменшення видобутку викопного палива 
та скорочення обсягів викидів парникових газів. 

Недоліками зазначеного варіанта є незначний вплив на інтереси мешканців, суб’єктів господарювання, органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування вугільних регіонів. Зменшення обсягу видобутку вугілля та реформування вугільної га-
лузі без поступового переходу на інші альтернативні види економічної діяльності у вугільних регіонах призведе до подальшого 
погіршення інвестиційної привабливості вугільних регіонів та соціальної напруги. 

Третій варіант передбачає диверсифікацію місцевої економіки та підвищення рівня соціально-економічного розвитку вугіль-
них регіонів України шляхом виконання Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на 
період до 2020 року (далі — Програма), що відповідає завданню за напрямом «Соціально-економічна трансформація територій, 
де перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства» оперативної цілі 2 «Збереження навколишньо-
го природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потре-
бують державної підтримки (макро- та мікрорівень)» стратегічної цілі 1 «Формування згуртованої держави у соціальному, гума-
нітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах» Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021—2027 роки.

Запропонований варіант є оптимальним та ефективним, оскільки він  забезпечує поступову, поетапну та узгоджену з ключо-
вими заінтересованими сторонами (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, населення, 
громадські організації, міжнародні  партнери) модель трансформації вугільних регіонів України шляхом комплексного вирішення 
проблемних питань, зокрема в економічній, соціальній, культурній, житлово-комунальній та екологічній сфері.

Здійснюватиметься координація дій органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо 
прийняття необхідних нормативно-правових актів, впровадження пріоритетних (пілотних) проектів регіонального розвитку у на-
прямі трансформації вугільних регіонів, з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін, світового досвіду. Цей варіант є ре-
алістичним за умови належного фінансування за кошти державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством 
джерел, а також із залученням міжнародної технічної допомоги.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми
Основними передумовами справедливої трансформації вугільних регіонів України є:
широкий публічний діалог — відкрите обговорення представниками органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування усіх проблемних питань, які потребують вирішення, з представниками профспілок, їх об’єднань, організаціями 
роботодавців, науковим, експертним та бізнес-середовищем;

поступовість та поетапність — жодних шокових заходів та одночасного вивільнення працівників вугільних підприємств без па-
ралельного створення нових робочих місць або забезпечення соціальними гарантіями;

синхронність різних процесів — залучення нових інвесторів, створення нових робочих місць, перекваліфікація працівників то-
що здійснюються комплексно та за попередньою узгодженістю центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування та підприємцями;

державна бюджетна підтримка — частину витрат, пов’язаних з трансформацією вугільних регіонів України, бере на себе дер-
жава;

екологічна сталість — впровадження комплексу природоохоронних заходів, які забезпечать еколого-збалансоване функціону-
вання вугільних регіонів та дадуть змогу громадянам ефективно реалізовувати свої права на екологічну безпеку;

довгостроковість — відповідні якісні зміни у структурі економіки регіонів шляхом її трансформації триватимуть щонаймен-
ше до 2030 року.

Основними шляхами справедливої трансформації вугільних громад є:
створення умов для інвестиційного розвитку:
- підтримка розвитку відповідної інженерної інфраструктури для залучення інвестицій (індустріальні парки, промислові май-

данчики, будівництво транспортної інфраструктури, підсилюючих електростанцій, складських приміщень тощо);
- запровадження механізму підтримки реалізації державних інвестиційних проектів, пов’язаних із усуненням негативних на-

слідків ліквідації вугледобувних підприємств;
- супровід інвесторів, створення баз даних об’єктів грінфілд та браунфілд тощо;
покращення умов проживання,  сприяння розвитку якісної та зручної інфраструктури:
- ремонт та будівництво автомобільних доріг, зокрема місцевого значення;
- створення місць культурного відпочинку, дозвілля, заняття спортом та інших громадських просторів;
- забезпечення надання якісних  освітніх  та медичних послуг; 
- оновлення парку рухомого складу комунальних підприємств;
перехід на альтернативні джерела енергії та підвищення рівня енергоефективності у житлово-комунальній сфері:
- модернізація систем централізованого теплопостачання вугільних громад, зокрема через використання можливостей скид-

ного тепла вугільних підприємств;
- будівництво та реконструкція водопроводів, очисних споруд, систем знезалізнення та очистки води;
- управління енергетичними ресурсами громади через зниження залежності муніципальних систем від вугілля та перехід на 

альтернативні (відновлювані) джерела енергії;
створення точок економічного зростання з урахуванням наявного економічного та людського потенціалу для диверсифіка-

ції локальної економіки:
- ревіталізація колишніх промислових об’єктів шляхом створення культурно-спортивних просторів, музеїв української про-

мисловості тощо; 
- створення центрів креативної економіки, розроблення пілотних проектів та стимулювання створення інноваційних підпри-

ємств;
- реалізація пілотних проектів для диверсифікації економіки вугільних громад;
- надання послуг щодо сприяння працевлаштуванню та самозайнятості населення вугільних регіонів України у тій самій чи ін-

шій місцевості; 
перепрофілювання закладів професійно-технічної освіти:
- модернізація обладнання, розроблення та впровадження навчальних програм для набуття навичок у суміжних професіях, які 

відповідають потребам ринку праці та сприяють організації самозайнятості населення, тощо; 
- поширення форми дуальної освіти для працівників вугільної та суміжних галузей на основі закладів професійно-технічної 

освіти;
розв’язання екологічних проблем:
- комплексна рекультивація земель та екологічне відновлення територій вугледобувних регіонів;
- забезпечення збереження, відновлення та збалансоване використання природоохоронних територій;
- забезпечення розвитку об’єктів і територій природно-заповідного фонду;
- відтворення екосистем, удосконалення структури земельних угідь;
- забезпечення ефективного використання газу (метану) вугільних родовищ, зокрема виробництво тепла та електричної енер-

гії з газу (метану) вугільних родовищ (включаючи потенціал когенерації) для потреб вугільних регіонів;
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- забезпечення розвитку екологічної освіти, провадження просвітницької діяльності щодо сталого використання природних 

ресурсів;
- забезпечення ефективного використання шахтних вод (впровадження ефективних технологій щодо очищення, знешкоджен-

ня та утилізації, використання в енергетичних системах тощо).
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Затвердження Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної регіональної політики  щодо збалансованого розвитку 
громад вугільних регіонів та поступове зниження залежності від вуглевидобувної галузі окремих регіонів України шляхом комп-
лексного вирішення проблемних питань  в економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сфері, які виникають вна-
слідок реформування енергетичної сфери.

Реалізація Концепції сприятиме, зокрема: 
створенню умов для диверсифікації економіки понад 20 вугільних громад, де проживає близько 850 тис. осіб (в тому числі  

110 тис. дітей шкільного та дошкільного віку);
збільшенню чисельності зайнятого населення в реальному секторі економіки, не пов’язаного з вугільною промисловістю 

(створення нових робочих місць та збільшення самозайнятості населення);
зменшенню диспропорцій розвитку вугільних територій, що впливає на ситуацію в регіонах та якість життя;
зростанню задоволеності жителів вугільних міст послугами теплопостачання, водопостачання та якістю води;
оновленню об’єктів інфраструктури вугільних громад через  застосування ефективних джерел та механізму фінансування в 

межах ресурсного забезпечення Програми (понад 60 населених пунктів);
створенню  трьох центрів  креативної економіки та розвитку інфраструктури для п’яти і більше індустріальних  парків (загаль-

ною площею понад 200 гектарів)  у вугільних регіонах;  
розширенню можливостей для професійної самореалізації працівників вугільних підприємств через впровадження спеціаль-

них програм перекваліфікації, професійного навчання, отримання другої освіти для подальшого працевлаштування;
зменшенню залежності місцевих бюджетів від податків та зборів, сплачених вугільними підприємствами (в I кварталі 2021 р. 

така залежність становить понад 50  відсотків);
збільшенню до 20 відсотків частки капітальних видатків у структурі місцевих бюджетів вугільних громад (в I кварталі 2021 р. 

частка капітальних видатків в бюджетах вугільних громад становить 5,7 відсотка).
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових  

ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а та-

кож за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається з урахуванням можливостей державного та місцевих бю-

джетів на відповідний рік під час формування їх показників.
Детальний обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів визначатиметься під час розроблення відповідних завдань і захо-

дів Програми та плану заходів до неї.
Прогнозована щорічна потреба в коштах державного бюджету починаючи з 2022 року становить близько 400 млн. гривень.
Виконання зазначених заходів здійснюватиметься поступово в межах пілотних вугільних громад, де станом на сьогодні роз-

початі процеси ліквідації державних шахт (проводиться розроблення техніко-економічного обґрунтування для ліквідації або здій-
снюються інші відповідні заходи) шляхом розроблення планів трансформації для кожної такої громади. 

Таким чином, відповідно до фінансово-економічних розрахунків орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми на 
2022—2030 роки становить 15,7 млрд. гривень, з яких з державного бюджету — 3,6 млрд. гривень. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 вересня 2021 р. № 1025 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 вересня 2021 р. № 1025

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1429 «Про затвердження переліку інвестиційних 
проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 438; 
2012 р., № 28, ст. 1051; 2020 р., № 68, ст. 2190):

1) пункт 5 виключити;
2) у пункті 10 у графі «Найменування проекту» слова «забезпечення видачі потужності атомних і гідроакумулюючих електро-

станцій,» виключити.
2. Підпункт 4 пункту 4 Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 18, ст. 610; 2020 р., № 52, ст. 1628), викласти в такій редакції:

«4) подає НКРЕКП висновки щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку систем розподілу, передбачених проекта-
ми інвестиційних програм операторів систем розподілу, а також результатів перевірок здійснення учасниками ринку електричної 
енергії реконструкції та модернізації енергетичного обладнання електричних станцій;».

3. У Положенні про Міністерство енергетики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2020 р. № 507 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 52, ст. 1628; 2021 р., № 67, ст. 4234):

1) у пункті 4:
підпункт 6 після слів «з дотриманням принципів прозорості і недискримінації» доповнити словами «, невтручання у прийняття 

рішень відповідними суб’єктами господарювання електроенергетичного комплексу»;
у підпункті 311 слова «за принципами відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення (крім управління і розпо-

ділу потужностей та інвестиційного планування, що належить до компетенції суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 
з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу, а також рішень, що приймаються виключно за погоджен-
ням з Кабінетом Міністрів України)» замінити словами «відповідно до законодавства та статутів цих суб’єктів господарювання»;

2) пункт 41 викласти в такій редакції:

«41. У межах розподілу повноважень між першим заступником Міністра та заступниками Міністра в Міненерго визначається 
заступник Міністра, який самостійно та незалежно від Міністра, першого заступника Міністра та інших заступників Міністра ви-
конує завдання з питань управління об’єктами державної власності та/або управління корпоративними правами держави у ста-
тутному капіталі суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природ-
ного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії (у тому числі корпоративними права-
ми держави у статутному капіталі господарських організацій, які володіють корпоративними правами у статутному капіталі та-
ких суб’єктів господарювання). 

Зазначений заступник Міністра забезпечує дотримання вимог щодо функціональної, адміністративної, операційної незалеж-
ності та самостійності таких суб’єктів господарювання у прийнятті рішень, а також відокремлення таких суб’єктів господарюван-
ня відповідно до Законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу» та не повинен брати участь у 
діяльності Міненерго, пов’язаній із забезпеченням формування державної політики з питань виробництва/видобутку та постачан-
ня електричної енергії/природного газу.

Міненерго під час виконання функцій з управління державним майном, що використовується у процесі провадження діяльнос-
ті з передачі електричної енергії, з транспортування та/або зберігання природного газу, забезпечує незалежність оператора систе-
ми передачі електричної енергії та оператора газотранспортної системи у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, об-
слуговування, планування, розвитку та фінансування відповідно до Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок 
природного газу», «Про Кабінет Міністрів України» та Господарського кодексу України зазначеного майна, переданого оператору 
системи передачі електричної енергії та оператору газотранспортної системи на праві господарського відання. 

Контроль за забезпеченням Міненерго такої незалежності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності, яка 
контролює виконання програми відповідності Міненерго та подає НКРЕКП щорічний звіт для публікації. Діяльність уповноваже-
ної особи з питань відповідності спрямовується та координується Міністром з урахуванням розподілу повноважень між першим 
заступником Міністра та заступниками Міністра.»;

3) у пункті 10: 
підпункт 211 викласти в такій редакції:
«211) затверджує програму відповідності, підписує інші акти Міненерго для забезпечення незалежності операторів системи пе-

редачі електричної енергії та  газотранспортної системи;»;
доповнити пункт підпунктом 212 такого змісту:
«212) визначає в межах розподілу повноважень між першим заступником Міністра та заступниками Міністра заступника Міні-

стра, який самостійно та незалежно від Міністра та інших заступників Міністра виконує завдання з питань, визначених пунктом 41 
цього Положення, та забезпечує його незалежність;»;

4) пункт 12 доповнити підпунктом 71 такого змісту:
«71) визначає за погодженням з Міністром та за попередньою консультацією з НКРЕКП з числа державних службовців апара-

ту Міненерго уповноважену особу з питань відповідності;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2021 р. № 1118-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних при-

значень, передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на 2021 рік у загальному фон-
ді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

1) зменшення обсягу:
видатків розвитку за програмою 6641020 «Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації» на суму 30 000 тис. гривень;
видатків споживання за програмою 6641050 «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв’язку за-

кладами вищої освіти» на суму 3 000 тис. гривень;
2) збільшення обсягу видатків за програмою 6641010 «Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку 

та захисту інформації» на суму 33 000 тис. гривень (у тому числі видатків споживання на суму 3 000 тис. гривень та видатків роз-
витку на суму 30 000 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — погодження перерозподілу видатків державно-

го бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2021 р. № 1154-р 
Київ

Деякі питання правління акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України»

1. Припинити повноваження членів правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
Переломи Сергія Віталійовича та Теклюка Ярослава Володимировича.

2. Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку членів правління акціонерного товариства «Національна ак-
ціонерна компанія «Нафтогаз України», виконання обов’язків членів правління зазначеного товариства на директора з управлін-
ня персоналом та соціальної політики акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Бойченко 
Олену Валеріївну, радника голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Во-
ловика Владислава Валерійовича, радника голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафто-
газ України» з питань видобутку газу Калугіна Маврікія Анісімовича, голову казначейських операцій — начальника казначейсько-
го департаменту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Чумака Романа Миколайовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Оголошення про виклик до суду 
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні за  № 52020000000000455 від 20 липня 2020 ро-
ку, в якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.  2 ст. 28-ч. 2  
ст. 366 КК України,  та Модлінський Микола Володимирович обвину-
вачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 при-
значено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викли-
кається Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народження, 
який народився в Кавказькому районі Краснодарського краю Російської 
Федерації, громадянин України,  зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 04 
жовтня 2021 року о 12:30 год.  у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задо-
рожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА 
про виклик Буквича О. В.

Буквич Олексій Віталійович, 13.05.1982 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Сумська область, Роменський район,  
с. Заклимок, вул. Молодіжна, буд. 32,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 
278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 05.10.2021 в період часу з 
09:00 до 14:00 до службового кабінету № 7 слідчого відділу 2 управління 
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління 
Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Заїки Вадима Ва-
сильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських 
Десантників, 20, для вручення повідомлення про підозру у кримінально-
му провадженні № 42017200000000047, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 31.07.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 11, 12, 13 жовтня 2021 року в пе-
ріод часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості підозрюваного та прове-
дення інших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Леппик Іллар, 24.04.1986 р.н., відповідно до статті 133, 

ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 05 жовтня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
Служби безпеки України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою: пров. 
Аскольдів, 3-А, м. Київ, тел. 044-281-51-60, для вручення повідомлення 
про підозру, допиту в якості підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у кримінальному 
провадженні № 22014000000000489 від 28.10.2014. 

Повістка про виклик
Підозрюваний Леппик Іллар, 24.04.1986 р.н., відповідно до статті 133, 

ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 06 жовтня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
Служби безпеки України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою: пров. 
Аскольдів, 3-А, м. Київ, тел. 044-281-51-60, для вручення повідомлення 
про підозру, допиту в якості підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у кримінальному 
провадженні № 22014000000000489 від 28.10.2014. 

Повістка про виклик
Підозрюваний Леппик Іллар, 24.04.1986 р.н., відповідно до статті 133, 

ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
Служби безпеки України Петращука Ю .О. у каб. 452 за адресою: пров. 
Аскольдів, 3-А, м. Київ, тел. 044-281-51-60, для вручення повідомлення 
про підозру, допиту в якості підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у кримінальному 
провадженні № 22014000000000489 від 28.10.2014. 

Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна», код ЄДРПОУ  
32920354 (далі іменується — Товариство) повідомляє, що 22 вересня 2021 р. 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про при-
пинення Товариства  шляхом  перетворення в Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Компанія «Індустріальна»  відповідно до чинного законодав-
ства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох міся-
ців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Това-
риства шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, ви-
значеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами вимог приймаються 
у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01032, місто 
Київ, проспект Перемоги, 65.

Тернопільський міськрайонний суд викликає обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова Сер-
гія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 05 жовтня 2021 ро-
ку о 14 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. в судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Т. Багрій

Державне підприємство «Остерське лісове господарство» (код  
ЄДРПОУ 00993544) повідомляє, що наказом Державного агентства лісо-
вих ресурсів України від 27.09.2021 № 542 прийнято рішення про при-
пинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації, а саме шля-
хом приєднання до Державного підприємства «Чернігівське лісове гос-
подарство» (Код ЄДРПОУ 00993490).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох міся-
ців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 17044, Чернігівська об-
ласть, Козелецький район, м. Остер, вул. 1 Травня, 8.

Голова ліквідаційної комісії В. Д. ЄЛЕНИЧ. 
тел. моб. 067 637-18-81




