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ТИПОВИЙ IНДИВIДУАЛЬНИЙ ДОГОВIР
про надання послуг з централiзованого водопOстачання

та централiзованого водовiдведення

шr. Бровари

р"й""у K,d*obкoТ областi

<Броваритеtlловод;енергiя> (код €ДРПо), 13711949), в особi директора Голубовського Григорiя

паЪловича, що дiс на пiдставi Статуту (далi - виконавець), з однiсi сторони, та iНДИВiДУzurЬНИЙ

споживач. який приС.цнавсЯ до умоВ цьогО договорУ згiднО з IIyHKT6M 5 rIьогО договорУ (дапi -

споживач), з iншоi сторони, уклали цей договiр про таке,

загальнi поло}кення

1. I]ей договiр е публiчним договором присднання, що укладаеться з метою надання п()слуг з

централiзОuurо.О водопостачаннЯ та центра,тiзОваногО водовiдвtэденнЯ (далi - тrослl,ги)

iндивiдуальному споживачу. Цей доr,овiр укладасться сторонами з урахування]\,I статей

бз3. б34. 641,642 L{ивirIьного кодексу Украiни.

2. /fанийдоговiр вважа€ться укJIаденим через З0 днiв з моменту розмiщення на офiцiйному веб-сайтi

Броварськоi MicbKoi рали Броварського рuИопу КиiвськоТ сlбластi https://brovary-rada.gov.ual таlабо

hitps:/cc.brovary-Tadagov.ua/Taluъo nu веб-сайтi виконавця https://www.brovteplo.com.ua,/.

з. Виконавець мас право змiнити умови договору. У разi змiни виконавцем умов, KpiM змirrи uiни

договору, вони вступають в силу через 30 дrliв з моменту розtчtiщення змiнених умов на

на офiцiйному веб-сайтi Броварськот мiськоi рали Броварського району КитвськоI облас,гi

https:/ibrovary-iada.gov.ua/ таlабо https://cc.brovary-rada.gov.ual 'гаlабО На Веб-СаЙТi ВИКОНаВЦЯ

https ://l1rvw. brovteplo.com.ua/.

4. Iнфорп,rування споживача про HaMip lзмiни цiн/тарифiв на посJryги злiйснюсться виконавцем

вiдповiдно до законодавства.

5. Фактом присднання споживача до умов договору (акцептування ltогоlвору) € вчинення спо}киваче]чI

будь-яких дiй, якi свiд,чать про його бажаtrIIя укласти договiр, зокрема надання виконавцю rtiдписаноi

заяви-присднання (додаток до договору), сплата рахунка за наданi послуги, факт отримання пс)слуг,

Предпrет договору

6. Виконавець зобов'язусться надавати споживачу послуги вiдпсtвiдноi якостi, а споживач

зобов'язусться свосчасно та в повному обсязi оплачувати HallaHi послугlt за тарифами, встановленими

вiдповiдно до законодавства, в строки i на умовах, визначених цим логовором,

7. Виплоги ло якостi IтосJIуги:

20

1) склаД i якiсть пит,ноТ води повиннi вiдповiдати

питн),водуl

вимогам державних санiтарних норм i правил на

2) значення тиску питноi води повинно вiдповiдати параметрам,, встановлениNI дер)I(авними

будiвельними нормами i правилами, та розмiшуватися на офiцiйному веб-сайтi Броварськот Micbkoi

ради Броварського району КиТвськоi Ъбпu"ri https://brovary-rada.goi,,.ua/ таlабо https://cc,brovary-

."da.gorr.ual,ruOo на веб-сайтi виконавця https://www,brovteplo,conr,ual,

р.



Критерiсм якостi послvг з центра,riзоваI{ого водовiдведення с безперешксl71не приймання стiчних воД Уr,Iepeжi виконавця з мереж споя(ивача за умови справностi мереж anornra,uuu.

Порядок надання та вимогII до якостi посJIуги

8, Виконавець забезпечу€ постачання послуг безперервно з гарантованим piBHeM безпеки та значенняN,I
тиску,

9. Надання послуг здiйснюеться безперервно, kpiM часу перерв, визначених частиною першою cTaTTi
16 Закону УкраТни "ГIро хситлово-комунальнi послуги''.

10. Виконавець забезпечус постачання послуг у вiдповiднiй кiлькостi та якостi згiдно з вимогаN{и
пyнк,[у 7 цього договору до Merki зовнiшнiх iнхtенерtlих мереж постачання послуг виконавця та
вrtу,rрiшнЬобудинкоВих систеМ багатокваР,IирногО булинкУ (iндивiдуальногО (садибногО) булинку).

1 1. Конr,рОль якiсниХ ,га кiлькiсНих характеристиК послуГ здiйснюсТься за IIoкILзаннями вузла (вузтliв)
копrерчiйного облiку та iншими засобами вlrмiрtовальноi технiки,

Засоби вимiрюватьноТ технiки, якi призначенi для вимiрювання тиску, повиннi вiдповiдати вI.IN,Iогам
законодавства про метрологiю та N.{етропог,iчну дiяльнiсть.

12. У разi виникнення aBapiT на зовнiшнiх iн>tсенерних мере}ках постачання послуг виконавець
ПРОВОДИТЬ аваРiЙно-вiдновнi роботи у строк не бiльше семи дiб з момент,/ виявлення ним факт,1, aBapii
або повiдоNlлення сrто}кивачем виконавцю про аварiю.

Об"цiк послугII

1 З. Обсяг спожитоi у будинку послуги з централiзованого водопостачання визначасться як обсяг питtIоi
ВоДи, спохtитоТ в булинку, за показаннями засобiв вимiрювальноi технiки: вузла (вузлiв) комерцiйного
Облiкv або розрахунково вiдповiдно до Ме,годики розподiлу MiTt спожliвачами обсягiв спо}китих у
булiвлi коN{унальних послуг, затвердженоТнаказолл Мiнрегiону вiд 22 листопада2018 p.N 315 (да-цi -

Методика розподiлу).

Обсяг наданих споживачевi послуг з централiзованого водовiдведення Е}изначасться на piBHi обсягiв
спожитих ним послyг з централiзованого водогIостачання та постачання гарячоi водlл.

Якrцо булинок оснашено двома та бiльше вузлами комерчiйного об;iку чен,гралiзованого
водопостачання вiдповiдно до виN,Iог Закону Украiни "про комерчiйний облiк тепловоi енергii та
водопостачання", обсяг спохситоi послуги у булинку визначасться як сума показань таких вузлiв
облiк,ч. За рiшенrrяшл сttiввласникiв багатоквартирного булинк1, розltодi.lt здiйснюсться для кожноi
окремоТ частини будинку, обладнаноi вузлом комерцiйного облiку послуг.

Одиницею вимiрювання обсягу спо}китих сllоживачем послуг е куб. метр.

14. У разi коли будинок на дату уклаlIення цього договору не оl5ладнано вузлом (вузлами)
коп,rерчiйlrого облiку. до встановлення такого вузла (вузлiв) облiку обсяг споживання пос.]уг у булинку
визначасться вiдповiдно до Методики розполiлу,

1 5. У разi виходу з ладу або втрати вузла комерчiйного облiку до вiдновлення його роботи або замiни
tsедення коп,rерчiйного облiку спожитих послуг здiйснюсться розрахунк(эво вiдповiдно до Методики
розrrолiлу.

lб. Початок перiолу вихолу з -цаду вузла комерчiйного облiку tsизначасться:

за даними електронного apxiBy - у разi отримання з нього iнформацiТ щодо дати Irочатку перiоду ]]иходу

з ладу tsузJiа коп,лерчiйного облiку;

з да,ги, що настас за днеN{ останнього перiодичного огляду вузла коlиерцiйного облiку, - у разi
вiдсутIrосr,i електронrtого apxiBy.

Кirrцем перiоду виходу з ладу вузла комерчiйного облiку е день прийняття на абонентський облiк
вiдрешtоttтованого або замiненого вузла комерчiйного об.lliку.



17. IIочаток перiоду вiдсутностi вузла комерчiйrrого облiку у зв'язку з його втратою визначасться з дIIя,

наст},пного за днем останнього дистанцiйного отримання показань, абiо з дня, наступнОгО За д[IеN{

останнього зняття його показань (в ycix iнrпих випадках).

Кiнцелr гlерiолу вiдсутностi вузла комерчiйного сlблiку у зв'язку з його BTpaToIo с дата приЙняття на

абонентський облiк вузла комерцiйного облiку. встановленого на замiну втраченого.

18. На час вiдсутностi вузла комерчiйного облiку у зв'язку з його peNtoHToM, проведенням повiрки

засобiв вимiрюваr]ьноI технiки, якi с склаlIовою частиною вузла облiку, комерцiйний облiк ведеться

розрахунково вiдповiдно до Методики розIrолiлу.

ПочатоК перiодУ вiдсутносТi вузла комерuiйНого облiкУ у зв'язкУ з його ремонтом, повiркоtо засобу

вимiрювыtьноТ технiКи. якиЙ € складовОю частинОю вузла облiку' визначастЬся з дати, Наст)/пIIоi за

дrr.1, ро.r,цоплбчвання вузла комерчiйного облiку. Кiнцем перiоду Вiд,сl,тностi вузла комерцiйного

облiку у зв'язку з його ремонтом, повiркою засобу, вимiрюва,тьноi TexHiKla, який с складовою частиною

вузла облiку, с день прийняття на абоненr,ський облiк.

19. Зняття показань засобiв вимiрювальноi технiки вузла (вузлiв) к,омерцiйного облiку послуги

здiйснtосться виконавцем щомiсяця.

20. у разi вiдсутностi iнформацiТ про пока:;ання вузла (вузлiв) комерuiйногО облiкУ таlабО

недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлiв) комерчiйного облiку для зняття показань для

визначення обсягу послуги, спожитот у булинку, приймаеться середньодобове споживання послуги за

llопереднi 12 мiсяцiв" а в разi вiдсутностi такот iнформаrrii - за фактичниii час споживанIш послуги, Lпе

не ]\{енше 15 дiб.

IIiсля вiдновлення надання показань вузлiв комерчiйного облiку вико-навець зобов'язаний провести

перерозподiл обсягу спожитих послуг у булинку та перерах5,нок iз сгiоживачем,

I1ерерозполiл обсягу спожитих послуг у булинкч та перерахунок iз спо}кивачем проводиться у ToN,Iy

розрахунковоN,{у rrерiодi, в якому отримано в установленому порядку iнrформаuiю про невiдповiднiсть

ЬО.о.у,"ро.подiлених посJIуг окремим спо)Iiивачам, €lJIе не бiльше нiж за 12 розрахункових перiолiв,

21. влrконавець \,tac право доступу до будiвель, примiщень i спорУ,ц, У ЯКИХ ВСТаНОВЛеНО ВУЗЛИ

комерцiйного облiку, для перевiрки cxopoнHocTi 1аких вузлiв облiку, зняття показань засобiв

виллiрювапьноi технiкИ, Що € складовою вуз-rIа комерчiйного облiку, та перiодllчного ог,цяду у порялку,

визFIаченОN{у стат.tеЮ 29 ЗаконУ УкраТнИ "Про яtлtтЛово-комунальнi посJIуги" i цим договоро]\,1,

перiодичний огляд вузла (вузлiв) комерчiйноr,о облiку здiйснюсться виконавцем пiд час зняття

показань. У разi дисr.анцiйного знятт" no**u"u перiодичний огляд проl]одиться виконавцем не рiдше

ttix< один раз на piK.

спохtивач повiлоплляс виконавцю про недолiки в роботi вузла комерrцiйного облiку протягом п,яти

робочих днiв з дня тх виявлення auaобur, зв'язку, зазначеними в розлiлri "РеКВiЗИТИ ВИКОНаВЦЯ" ЦЬОГО

договору.

в,цасник (спiввласники) булiвлi (багатоквартирного булинку) або його t,ix) прелставники мають право

доступу до мiсць установлення вузлiв *оrърчiиrrого облiку для проведення перевiрки схороrrностi та

зняl-тя показань. Перевiрка проводиться у робочий час у прису,гнrэстi представника виконавця,

уIrравителя або вiдповiлальноI особи за збережЪння i цiлiснiсть вуз,,riв комерuiйного облiку, Вr:ручання

в робот"ч в),зла комерчiйного облiку заборонено,

22..Зняття ,'оказаIIь засобiв вимiрювальтlоi технiки вузла (вузлiв) рс,зподiльного облiку послуги з

централiзованого волопостачання щомiсяця здiйснюеться спожиВаче]vI, KpiM випадкiв, коли зняття

таких Iтоказань здiйснtоеться виконавцеI\,1 За допомогоIо систеN{и дистанrцiйного зняття показань,

У разi коли знят'я показань здiйснюе споживач, BiH шомiсяця з 15 по 25 число передас показання вузлiв

роarrолiп"rого облiку водопостачання виконавцIо в один з таких способiв:

за HoNlepoN,I телефоrrу.

IIа алресу е:tектронноi

зазначеним у розлi",li "реквiзити виконавця" цього договору;

пошти, зазначену в розлi:ri "реквiзити виконавцrt" цього договору;



через електронну систему облiку розрахункiв споживачiв, зазначену в рrоздiлi "Реквiзити виконавця"
цього договору;

iншi засоби повiдопtлення, що зазначаються у роздiлi "Реквiзити виконавiця" цього договору.

Виконавець перiодичItо, не менше одного разу на piк, проводить контрOJIьне ЗняТТя покаЗанЬ засобiв

виIrлiрювапьнот технiки вузлiв розподiльного облiку у присутностi спожlивача або його предсl,авника.

РезуrIьтатИ контрольНого зняття показанЬ засобiв вимiрювальноТ TexHiKli вузлiв розподiльного облiку
с пiдставОю длЯ здiйсненнЯ перерозпОдirу обсягу спожитих послуг Til проведення перерахунку iз

споживачеN,{.

Споживач повiдомляс виконавцю про недолiки в роботi вузла розподi.ltьного облiку протягом п'яти

робочих днiв з дня iх виявлення засобами зв'язку, зазначеними в роздiлi "Реквiзити виконавця" цього

договору.

Перерозподiл обсягу спожитих послуг у булинку та перерахунок iз споживаIIем проводиться у тому

розрахунковому rrерiодi, у якому було отриN{ано в установленом,у порядку iнформаuiю про

невlдповiднiсть обсягу розподiлених пос.цуг спо}кивачам обсягу, необхiдному для розполiлу, але не

бiльш як за l2 розрахункових перiодiв.

2з. Зняття виконавцем показань вузлiв облiку за допомогоIо систем дIiстанцiйного зняття показань

\{оже здiйснюватися без присутностi споживача або його представника.

у такому разi виконавець зобов'язаний забезпечити можливiсть самостiйного (без додаткового

звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вуз,rlа комерчiйного облiку - шляхоN,I опублiкування на веб-сай,гi виконавця, зiLзначення в рахунках на

опJIату, ,,o.ny. таlабо через електронну систему облiку розрахункiв спож:ивачiв;

в)Iзла розподiльНого облiКу - шляхОм повiдомлення в рахунку на оплату послуги таlабо через

електронну систему облiку розрахункiв споrкивача.

24. У разi ненаДання споЖивачеМ виконавцЮ у визначеНий стороНами строк показань вузла (вузлiв)

роrrrопiпоrrого облiку, якщо TaKi показання зобов'язаний знiмати споживаLч для цiлей визначення обсягу

послуг. спожитих спо}кивачем, протягом трьох мiсяцiв приймаеться середньодобове спо)киваIIня

такиN,I споживачем послуг за попередrri 12 мiсяцiв, а в разi вiдсутностi такоТ iнформаuiТ - за фактичний

час споживання послуг, a,lle не менше 15 дiб.

у разi вiдсутностi iнформацiт про покiвання вузлiв розподiльного облiку таlабо недопущення

споживачем викOнавц" до вiдповiдного вузла облiку для зняття показань засобiв вимiркlвальноТ

технiки пiсля закiнчення тримiсячного строку з дня недопуску виконавець зобов'язанlrй здiйснювати

розрахунки з такиN,I споживачем як iз спо}кивачем, примiщення якого не оснащенi вузлами

розподiльtrоr,о облiку.

[Iiсля вiдновлення наланIlя показань вуз.чiв облiку споживачеNI виконавець зобов'язаний провести

перерозrlоДiл спохtитих послуг у булинку та перерахунок,

перерозподiл обсягiв сrIохtитих послуг у булинку та перерахунок iз споживачем проводиться у тому

розрахунковому перiодi, в якому булсl отримано в установленоN,tу порядк)/ iнформацiю про

невiдповiднiсть обсягу розподiлених пос.пуг окремим споживачам обсягу, необхiдному для розподiлу,

а-[е не бiльш як за 12 розрахункових перiодiв,

25. виконавець здiйснюе обслуговування та замiну вузла (вузлiв) комеРuiЙНОГО ОбЛiКУ, ЗОКРеМа ЙОГО

огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числi з демонтажем, транспорт),Е}анням i

лtонтажем) та перiоличну повiрку засобу вимiрювальнот технiки, якийl е скJIадовою частин()ю вузла

ко\{ерцiйного облiку, за рахунок плати за абонентське обслуговування,

ремонт (у топrч числi з

(вузлiв) розподiльного
26. Замiна i обслуговування, зокрема огляд, опломбування/розпломбування,

деN,IонтажеN,I" транспортуванням 1 N,lон,гажем) та перiодична повiрка вузла

облiку, здiйснюються за рахунок споживача,

27. Виконавець повiдомляе споживачу
(в.чзлiв) розподiльного облiк1,

про час та дату контрольного зняття показань засобiв вузла

не менше нiж за 15 днiв у спосiб



шJlяхоМ оприJIюдНення iнфоРмацii на сайтi виконавця або розмiщення оголошення на пiд'iЪдi будинку
таlабо на прибулинковiй територii або в електроннiй системi об-lriку розрахункiв спохtивача або чат -
ботi кviьеr> або повiдомлення за допомогоIо засобiв зв'язку, номер-та адресу яких вказано в заявi-
присднання до iндивiдуального договорУ або У роздiлi <Реквiзити i пi:lписи cTopiH> в ycix iнших
договорах.

28. ПовiрКа засобiВ вимiрювапьноi TexHiKt.l, якi с складовою частиною вузла (вузлiв) комерtдiйного
облiку, здiйснюеться вiдповiдно до Порядку подання засобiв вимiрювальноТ технiки на п.рiод"чпу
повiрку. обслуговуВання та ремонт, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 8 липня
2015 р. N 474 (Офiцiйний вiсник Украiни, 2015 р., N 55, ст. 1803).

Щiна та порядок оплати послуг, порядOк та уNIови внесення зпriн ло дOговору

29. Споживач вносиТь однiсю сумою llJIaTv виконавцю, яка складасться з:

плати за послугу, визначеноi вiдповiдно до Правил надання послуги з центра]тiзованого
водопостачання та централiзованого водовiдведення, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 5 липня2019 p.N 690 (Офiцiiiний вiсник УкраТни,2019 р., N 63, ст. 2lg4), - в редакцii
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2 лютого 2022 р. N 85, та Методип" ро.rrодi.цу, що
розраховусться виходячи з розмiрiв затверджених уповноваженим органом тарифiв на послуги з
центра-пiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення та обсягу спожитих пос;rуг або
за нормаNIи споживання, встановленими органом мiсцевого самоврядування, до встановлення вузла
комерчiйного облiку;

п-цати за абонентське обслуговування в розмiрi, визначеному виконавцем, але не виIле гран_ичного
розмiру, визначеного Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, iнформачiя про яку розмiщуеться на веб-сайтi
викон авця https ://www. brovteplo. com.ual.

30. Вар,гiсть послуг з централiзованоr,о водопостачання та централiзованого водовiдведення
визначастЬся за обсяГом спожиТих послуГ:га встановленими вiдповiдно до законодавства тарифами.

розмiр зазначених тарифiв зазначасться на офiцiйному веб-сайтi Броварськоi Micbkoi ради
Броварського району КиТвськоТ областi https://brovary-rada.goy.ual таlабо https://cc.brovary-rada.gov.ual
Tal або на веб-сайтi виконавця https://www.brovteplo.com.ua/.

У РаЗi прийняття }'повноваженим органом рiшення про змiну цiн/тарифiв на послугу з
центрапiзованого водопостачання таlабо на послугу з централiзованого водовiдвелення виконавець у
строк" tцо не перевиш},с 15 днiв з дати введення iх у дiю, повiдомля€ про це споживачу з посиrtанням
на рiшення вiдповiдного органу.

У раЗi змiни зазначених тарифiв протягом строку дii цього договору ttовий розмiр тарифiв
застосову€ться з N{oMeHTy iх введення в дiю без внесення сторонами додатк:ових змiн до цього договору.
Виконавець зобов'язаний забезпечити ix оприлюднення на офiцiйноN{у веl5-сайтi.

З 1. РОЗРахунковим перiодом для оплати обсягу спожитих послуг с ка!,Iендарний мiсяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нарахову€ться rцомiсяця.

Початок i закiнчення розрахункового перiоду для розрахунку розпriру плати за абонентське
обслуговування зав}Itдлt збiгаються з початком i закiнченням календарногlэ п,tiсяця вiдповiдно.

32. Виконавець форплус та надас споживачу рахунок на оплату спо)IIитI.Iх послуг не пiзнiше нiж за
десять днiв до граничного строку внесення IIлати за спо)Iситу послугу.

Рахунок IIадасться на паперовому Hocii. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися
в електроIлнiЙ формi, зокрема за допомогою доступу до електроI{них систем облiку розра.кункiв
споlttивачiв.

3З. Споживач здiйсню€ оплату за цим договором щомiсяця не пiзнiше oстаннього числа мiсяlдя, що
настас за розрахунковим перiодом, що € граничним строком внесення плати за спожитi послуги.

34. За бахtанням споживача оплата послуг може здiйснюватися шляхоN{ вIIесення авансових платежiв.



35. Пiд час здiйснення оплати спо}кивач зобов'язаний зазначити розрахунковий перiод, за який вона
здiйснюеТься, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пенi, шiрафiв).

У разi коли споживачем не визначено розрахунковий перiод або коли За ЗijlЗнаЧений споrкивачемt перiод
виникла переплата, виконавеЦь маС правО зарахуватИ такий платi>lс (його частину в розмiрi переплати)
в рахунок заборгованостi споживача за минулi розрахунковi перiоди у разi iT наявностi (за винятком
погашення пенi та штрафiв, нарахованих спо}кивачевi), а у разi вiдсутностi такот заборгованостi - в
рахунок майбутнiх платежiв споживача починаючи з найближчих перiодiв вiд даiи здiйснення
платежу.

з6. У разi коли споживач BHic плату виконавцю за розрах),нковий перriод не в повному обсязi або
бiльшоrчrу. HirK зазначено в рахунку, обсязi, виконавець здiйсню€ зарахування коштiв згiдно з
призначенняN,I плате}Itу, за вiдсутностi призначення I1латежу - у такому порядку:

у IIершу чергу - в рах},нок плати за послуги;

у другу чергу - в paxy]roк плати за абонентс:ьке обслуговування.

37. Споживач не звiльнясться вiд оплати послуг, отриманих ним до уклаlIення цього договору.

З8. ПЛаТа За послуги I{e нараховусться за час перерв, визначених частиЕоIо першою cTaTTi 1б Закону
Украiни "Про житлово-комунаrrьнi послуги".

Права i обов'язки cTopiH

39. Споживач мас право:

1) одерлtувати свосчасно та належноi якtlстi послуги згiдно iз законо,цавством та умовами цього
договору;

2) без додатковоТ оплати одержувати вiд виконавця засобами зв'я:lку, зазначениNrи в роздiлi
"Реквiзити викоIIавця" цього договору, iнформачiю про цiни/тарифи Hir послуги, загсL,Iьний розмiр
мiсячного платежу, структуру цiн/тарифiв на послуги, норми спожи.вання та порядок надання
послуг, а також про iх споживчi властивостi у строк, визначений Законом Украiни "Про дост,уп до
публiчноi iнформацii" ;

З) на вiдшкодування збиткiв, завданих його майну, шкоди, заподiяноi його rкиттю або здоров'ю
внаслiдок ненаltеяtного надання або ненадання послуг та незаконного п]эоникнення в на-пехtне йому
житло (iнший об'€кт нерухомого майна) виконавця або його представниtкiв;

,1) на усунення протягом 50 годин! якщо iнше lle визIIачено законодавс:гвом, виявлених недол:iкiв у
наданнi послуг;

5) на зNlеншення у встановленому законодавством порядку розмiру плати за послуги у разi fi
ненадання, надання не в повному обсязi або належноi якостi;

6) отримувати вiд виконавця неустойку (штраф) у розмiрi 0,01 вiдсотка. BapTocTi середньодобового
сIlо}кивання послуг, визначеноi за попереднi 12 мiсяцiв (якrцо попереднiх мiсяцiв нарахов},сться
N,{енш як 72 - за фак,гичний час спо}кивання послуг, EuIe не менше 15 днiв), за кожен день ненадання
послуг, надання iх не в повному обсязi або неналежноТ якостi (KpiM нормагивних cTpoKiB провеДення
аварiйно-вiдновних робiт або перiоду, протягом якого вiдбуваласlr лiквiдацiя або усунення
виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, tцо виникли з вI{ни споlкивача);

7) на перевiрку кiлькостi та якостi послуг в установленому законодавством порядку;

8) складати та пiдписувати акти-Ilретензii у зв'язку з поруtшенням поряi]ку надання послуг, змiною
Тх споживчих властивостей та перевишенням cTpoKiB провелення аварiйrно-вiдновних робiт;

9) без додатковоТ оплати отримувати вiд tsиконавця на зазначений спох<ивачем засiб з-в'язку

детаrьний розрахунок розltодiлу обся1,1, спохtитоТ послуги шlirK спож:ивачами булиrrку у строк,

tsизначений Законом УкраТни "Про доступ до публiчноi iнформацii";

10) без додатковоi оплати отримувати на зазначений споживачем засiб зв'язку iнформацiю про

проведенi виконавцем нарахування плати за послуги (з розподiлоNл за перiодами та вIiдами



нарахувань) та отриманi вiд спо}кивача п:rатежi у строк, визначений Законом УкраТни "Про доступ
ло публiчноТ iнфоршrачiТ":

1 1) на неоплат), BapTocTi послуг у разi ix невикористання (за вiдсутносr:i при.rадiв облiку) за перiол
тимчасовот вiдсутностi в житловому приплiценнi (iншому об'сктi неру}:омого майна) спожив,ача та
iнших осiб понад 30 календарних днiв за умови документального пiдтвrэрдяtення;

l2) звер,гатися до суду у разi порушення виконавцем умов цього договсlру.

40. Спояtивач зобов'язаний:

1) своечасно вживати заходiв ло усунення виявлених непоJIадок, Ilов'язаних з отримаI{ням п(]слуг,
що виникли з його вини;

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

З) оплачувати наданi послуги за цiнамиzтарифами, встановленими вi,цповillно до законодавства,
вносити плату за абонентське обслуговуtsання у строки, встановленi циlи договором;

4) дотримуватися правил безпеки. зокреNIа пожежноi та газовоi, санiтарних норм;

5) лопускати виконавця або його представникiв у свос житло (iнший oCi'cKT нерухомого майна) лля
перевiрки показiв вузлiв розподiльного облiку у порядку, визначеному законом i цим договором;

6) сплачувати у разi несвосчасного здiйснення платеrкiв за спо}китi послуги пеню в розмiрах,
установлених IIим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлiв облiку, що забезпечують iндивiдуальний облiк споживання
послуги з централiзованого водопостачання в примiценнi споживача, в порядку та строки.
визначенi цим договором;

8) за власний рахунок проводити peмo}tT та замiну санi,гарно-технi,lних приладiв i пристроiв,
обладнання, iншого спiльного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому
законо\.{ порядку;

9) лотримуватися вимог житлового та мiстобудiвного законодавства (не допускати втручання у
внутрiшньобулинковi системи центра,riзованого водопостачанttя та централiзованого
водовiдведення, Тх переобладнання) пiд час проведення ремонту чи реконструкцii жLшла (irrшого
об'скта Hepyxoмoгo майна), не доl]ускати порушення законних прав Tct iHTepeciB iншрtх учасникiв
вiдносин у сферi житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити свосчасну пiлготовку об'€ктiв, що перебувають у його власностi (користуваннi), до
експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод.

41. Виконавець ма€ право:

1) вимагати вiд споживача дотримання вимог правил експл},атацii я<итлових примiщень, caHiT,apHo-

гiгiснiчних правил i правил пожежноI безпеки, нормативно-правових aKTiB у сферi комуна[ьних
послуг;

2) виплагати вiд споживача свосчасного проведення робiт з усунення виявлених неполадок.
пов'язаних з отриN{анням послуг, що виникли з вини спожI{вача, або вiдцшкодування BapTocTi таких

робiт. якщо iх провiв виконавець;

3) лоступу до житла (iнших об'ектiв нерухомого майна) споживача д-rя перевiрки стану i зняття

показiв вуз"тiв облiку, що забезпечують облiк спо}кивання послуг у булинку i примilленнi
споживача. в порядку, визначеному законом i цим договором;

4) обмежИти (припИнити) наданнЯ посл}г в разi ix неоплати або оп.гtати не в повному обсязi в

порядку i строки, встановленi Законом Украiни "Про житлово-комунальнi ПослУГи" Та циМ

договором, KpiM випадкiв, коли якiсть таlабо кiлькiсть послуг не вiдповiдас умовам цього договору;

5) зверта,гися до суд)/ в разi порушення споживачем умов цього договору.



42, Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати свосчаснiсть надання, безперервнiсть i вiдповiдну якiсть послуг згiдно iз
законодавс,гвом та умоваN{и договорiв, зокрема шляхом створення систе]\Iи управлiння якiстю
вiдповiдно до нацiональних або мiяtнародних стандартiв;

2) вживати заходiв до забезпечення питною водою у разi порушення фу,нкцiонування систем
чентралiзованого водопостачання та водовiдведення (аварiйнi ситуацiТ) ;

з) вирiшувати питання, пов'язанi з порушеIIням функrriонуваI{ня систем центlrалiзованого
водопостачання та водовiдведення (аварiйнi ситуацiт), вiдповiдно до плану оператIIвних ,цiй iз
Забезпечення споживачiв питною водою у вiдповiдному населеному пyllKTi (районi);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надiйне постачання послуг вiдповiдно до yNIoB цього доIовору;

6) без додатковоi опrIати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхiдну
iнформацiю про цiни/тарифи, загальну BapTicTb мiсячного плате}Itу, cTl)yкTypy цiн/тарифiв, норми
спо)Iiивання та порядок надання послуг, iх споlItивчi властивостi, а також iншу iнформацiю.
передбачену законодавством ;

7) своечасно проводити пiдготовку об'сктiв, що забезпечують надання послуг,га перебувають у, його
власностi (користуваннi), до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод;

8) розглядати у визначений законодавством строк претеFIзii та скарги споживача i проводити
вiдповiднi перерахунки розмiру плати за послуги в разi Тх ненадання, нi}дання не в повному обсязi,
Ilесвоечасно або неналеrкноi якостi, а такох( в iнших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходiв до лiквiдацii аварiй, усунення порушень якостi послуг, що ста-Iися з вини
виконавця або на об'сктах, що забезпеLIують надання послуг та перебувають у його власностi
(користуваннi), в строки, встановленi законодавством;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встаI{овлених стрrgцiз проведення аварiйно-
вiдновних робiт на об'сктах, що забезпе.tують надання послуг та перебувають }, його власностi
(користуваннi), у розмiрi, визначеному цIr]\,I договором;

1 1) свосчасно реагуI]ати на виклики споживача, пiдписувати акти-пр,етензiТ, вести облiк вимог
(претензiй) споясивача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

12) свосчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних
з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) iнформувати споrкивачiв про HaMip змiни цiн/тарифiв на комунал:ьнi послуги вiдповiдно до
закоIIодавства;

14) здiйснювати розподiл загальнобудинкового обсягу посл,уг пtiж спiввласниками
багатоквартирного булинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

15) контроJIювати дотримання установлених мiжповiрочних iнтервалiв для засобiв вимiрювапьноi
технiки. якi е складовою частиною вузла комерuiйного та розподiльногсl облiку;

16) протягом п'яти робочих днiв надсилати управителю або вiдповiдниIlI виконавцям скарги
сгlоживачiв щодо надання комунаltьних послуг у разi, коли вирiшення таких питань на[ежить до
повноважень управителя або iнших викоrrавцiв послуг,

17) самостiйно протягом мiсяця, що настас за розрахунковим перiодом, здiйснювати перерахунок
BapTocTi послуг за весь перiод Тх ненадання, надання не в повному обсязi або неналехtноТ якостi
вiдповiдно до порядку) визначеного Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, а такO}к спJачувати споживачевi
неус,гойку (штраф) у розмiрi 0.01 вiдсотка середньодобовоi BapTocTi споживання посJIуг з

централiзованого водопостачання та ценч)алiзованого водовiдведення, визначеноi за попереднi 12

мiсяцiв (якшо попереднiх мiсяцiв нарахову еться менш як 12 - за фактичний час споживання послуг),

за кожен день нснадання послуг. надання ix не в повному обсязi або ненацежноi якостi (за

викпюченняN{ нормативних cTpoKiB tlроведення аварiйно-вiдновних рсlбiт або перiодч, протягом



якого вiдбува,rися лiквiдацiя або усунення виявлених неполалок, пов'язаних з отриманням послуг.
що виникли з вини споlltивача).

Вiдповiдальнiсть cTopiн за порушення договору

43. Сторони несуть вiдповiда,rьнiсть за невиконання yмов цього договору вiдповiдно до цього
договору або закону.

44.У разi несвосчасного здiйснення платежiв споживач зобов'язаrlий сплатити пеню в розмiрi 0.01

вiдсотка суми боргу за кожний день пl]острочення. Загальний розмiр сплаченоi пенi не мох(е
llеревищувати 100 вiдсоткiв загальноi суми боргу.

Нарахування пенi починаеться з першого робочого дня, що настае заL ocTaHHiM днеNl граничного
строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховусться за умови наявностi заборгованостi держави за наданi населенню пiльги та
rкитловi субсидiТ таlабо наявностi у споживача заборгованостi з о]Iлати працi, пiдтвердlженоi
нацежним чином.

45. Виконавець мас право обмежити (припинити) надання послуг спо){ивачевi у разi непогашення
в повноN,Iу обсязi заборгованостi з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилас споживачевi попередження про те, що у разi непогашення ним заборгованостi
надання послуг може бути обмежене (припинене). рекомендованим лI.Iстом (з повiдомленням про

вручення) та шляхом повiдомлення споживачевi через його особистий кабiнет.

таке попередження надсилаеться споживачевi не ранiше наступного рсlбочого дня пiс.пя закiнчення
граIlичного строку оплати, визначеного законодавством TaJ або договором.

Обпtехtення (приrrинення) надання послуг здiйснюеться виконавцем вiдповiдно до чutсТини

четвертоТ cTaTTi 2б Закону Украiни "Про тtитлово-комунальнi послуги" протягом З0 днiв з дня
отримання споживачем поперед)Itення вil( виконавця.

46. Постачання послуг у разi iх обмеження (припинення) вiдновлrосться в повному обсязi протягом

наступного дня з дати повного погашення заборгованостi за фактичнсl спожитi послvги чи з дати

укладення угоди про реструктуризачiю заборгованостi.

Витрати виконавця, пов'язанi з вiдновленням надання послуг споживачу, пiдлягають
вiдшкодуваннIо за рахунок споживача вiдповiдно до кошторису виц)ат на вiдновлення надання

послуг, ск"цаденого виконавцем.

47. У разi ненаДання посЛуг, наданНя iх не в повномУ обсязi або ненаЛежноi якостi ВИКОItаВеЦI)

зобов'язаний самос,гiйrlо протягом мiсяця, шо настас за розрахунковим перiодом, здiiiснити
перерахунок BapTocTi послуг за весь перiод iх ненадання, надання не в повному обсязi або

неналежноi якостi вiдповiдно до порядку, визначеного Кабiнетом lиiнiстрiв Украiни, а також
сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмiрi 0,01 вiдсотка BaplTocTi серед(ньодобового

споживання посJlупl, визIIаченоi за попереднi 12 мiсяцiв (якшо попереднiх мiсяцiв нарахову€ться

менш як l2 - за фактичний час спо}кивання послуги, аJIе не менше 15 днiв), за кожен день ненi}дання

послуг, надання iх не в повному обсязi або неналежноТ якостi (KpiM норNIатив}Iих cTpoKiB проведення

аварiйно-ВiдновниХ робiт або перiоду, протягом якого здiйснювалася лirсвiдацiя або ус)/нення
виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, rцо виникли з вiини споrкивача).

48. Оформлення претензiй спо}кивача шодо ненадання послуг, надання iх не в повному обсязi або

u"n-b*rrni якостi здiйснtосться в порядку, визначеному статтею 27 Закон,у Украiни "I1po житлово-

комуна'tыti посJlуги",

Перевiрка вiдповiдностi якостi надання lтослуг здiйснюсться вiдповi,Iно до Порядку проведення

n.p.uip*, вiдповiдностi якостi надання деяких комунальних послуг та послуг :з управлiння
багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договоромt про надання вiдповiдних

lIослуг, затверджеF{ого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27 грудня 2018 р, N
11а5 (Офiцiйний вiсник УкраТни, 2019 р.. N 4, ст. 1З3).



Виконавець зобов'язаний прибути на викJик спс)}кивача д.tя проведенЕ:я перевiрки якостi на.цання
послуг у строк не пiзнiше нiж протягом однiеТдоби з моменту отримання вiдповiдного повiдоп,t.пення

споживача.

49. Виконавець не несе вiдповiдальностi за ненадання послуг, надання iх не в повному обсязi або
неналежноi якостi, якщо доведе, що в точцi облiку послуг iх як:iсть вiдповiдаrа вим,огам.

установленим цим договором 1а актами законодrtвства.

Виконавець не несе вiдповiда"тьностi за ненадання послуг, надання iх не в повному обсязi або
ненаlrе}кноi якостi пiд час перерв, передбачених частиною першою ста,гтi 1б Закону Украiни "Про
житJIово-комунальнi послуги".

Строк дii договору, порядок i умови внесення: до нього змiн, продовження строку л"Iого дiТ та

розiрвання

50. Цей договiр набирас чинностi з моменту акцеIIтування його спо}кива1-Iем, zLпе не ранiше нiж через

З0 днiв з N{oMeHTy опублiкування i дiс про,rягом с)дного року з дати набtrlання чинностi.

51. Якцо за один мiсяць до закiнчення строку ;lii цього договору x(ol{Ha iз cTopiH не повiдоtuить
IIисьN,lово iншiй cTopoHi про вiдмову вiд договору, uей логовiр вва}касться продовженим на черговий
однорiчний строк.

52. IJей договiр може бути розiрваний у разi приiiняття рiшення спiввласниками щодо змiни моделi

договiрних вiдносин вiдповiдно до cTaTTi 14 Закс,ну Украiни "Про житлово-комуна,тьнi послуги".

53, Припинення дii цього договору не звi.тtьняс сторони вiд обов'язку вIIконаtrня зобов'яЗанЬ, якi на

дату такоГо припинення заJIишилисЯ невиконаними, зокрема здiйсненнr{ перерахунку плати за

lrослуги в разi Тх ненадання, надання не в повному обсязi, несвосча(]но або неналежноi якостi"
злiйснення остаточних нарахувань llJIати :]а послуги 'га остаточних роЗрахУНКiВ.

Прикiнцевi положення

54. Повiдом-rlення) llокументи та iнфорплацiю сполtивач надсила€ ви.конавцю засобаlци зв'язку,

зазначеними в рtlздiлi "Реквiзити виконавця" цього договору. Виконавrэць надсила€ п{lвiдомltення,

докуN{енти та iнформацiю, шо передбаченi цим договором, на поштову адрес), спохtивача або

iншими засобами зв'язку, зазначеними споживачем.

реквiзитиt виконавця

виконавець:

Комунальне пiлприемство Броварськоi MicbKoi ради Броварського району Киiвськоi

областi < Броваритепловодоенергiя>

код згiдно з СДРПОУ |З]1,|949

МiсцезнаХодх(ення: 07400, Киiвська об.lrасть, м. Бровари, вул. М. Грушrевського, 3А,
тел.факс (04594) 4- 1 1 -01, e-mail: info@brovteplo,com.ua

рахунок виконавця UА46320478000002600 l 92487З949 В ПАТ АБ "УК]РГ.Д,З]jАНК"

контакти для передачi показаrrь вузлiв облiк:у:

095-6з9-40_82

067-539-40-82

073-5з9-40-82

Чат-б от <<ViЬ еr>> : http s : //tiny url. соm/47 xqnuhq

о ф iцiйний веб -сайт : https : //www. brovteplo. соm.uа./

fiиректор

Григорiй ГОЛУБОВСЬКИЙ



fJодтгоlс
до тиIlового iн,lивiдуальноt,о договору про надання
послуг з центрlлпiзованtlго водопостачання та
центрапiзt-lваtltlго во:tовi_]ве.].ення

зАявА-при€днАння
ло iндивiдуального договору про надання послуг з централiзованtого водопостачання та

централiзованого водовiдведення

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з центрtшiзованого водопостачання

та центра,,Iiзованого водовiдведення на офiшiйному веб-сайтi Броварськс,i MicbKoi ради Броварсlького

району ltиТвськоi областi https://brovary-rada.goy,ual таlабо https://cc,brovary-rada.gov.ua/ та,iабо на
веб-сайтi виконавця https://www.brovteplo.com.ur, присднуюсь до догс)вору про надаIrня послуг з

цеIIтрfuцiзованого водопостачання та центра,,Iiзованого водовiдведення з КомунаIьниlчI

пiдприспtством Броварськоi MicbKoT ради Броварського palloнy КиiвськоТ областi

<Броваритепловодоенергiя> (код С!РПОУ 13711949) з такими даними.
1. Iнформацiя про споживача:

1) найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)

iдентифiкацiйний номер (код згiдно з СflРПОУ)

адреса ресстрацii

номер телефону

адреса ejreкTpoнHol пошти

2) алреса примirцення споживача:

вулиця

номер булинку

населении пункт

номер квартири (примirцення)

раион

ооласть , lндекс

З) кiлькiсть осiб, якi фактично користуються посJrугами

2. Прип,riщення споживача обладнане вузлом (вузlлами) розподiльного облirсу централiзованого

водопостачання:

I 1орялковий
номер

Заводський номер,
назва та умовне

позначення,гипу засобу
вимiрювальноТ технiки

Показання засобу
вимiрювальноТ
технiки на дату

укладення
договору

Мiсце
встановлення

Щата
останньоi
повiрки

Мiжповiрочний
iHTepBzul, poKiB

Примiтка

fiодатки:

вiдмiтка про гtiдписан}Iя споживачем цiеi заяви-пр)иеднання:

Фp"""r.Jr/,тt* Оu.*оЙ
(за ншвllос,гi)(ocoOllcTl.lп пlдпис)(. ta га)


