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„КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА” 
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 Інформація для споживачів, 
 які мають заборгованість  
за спожиту послугу з постачання 
теплової енергії  за опалювальний період 2020-21 рр.  
 
 
                                                    Шановні  Споживачі! 
 

У разі несплати  Вами заборгованості або не укладення договору про 
реструктуризацію заборгованості, ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» буде змушене 
звернутися до суду з позовом про стягнення з Вас заборгованості з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних 
від простроченої суми, сплати неустойки (штрафу та пені) відповідно до умов договору 
та сплаченого судового збору та виконавчого збору у разі примусового виконання 
рішення суду, розмір яких може перевищувати суму основного боргу .  

Також нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства субсидія не призначається 
за наявності простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. 

У разі неможливості сплатити заборгованість  пропонуємо Вам звернутися у відділ 
збуту теплової енергії ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» для укладення договору 
реструктуризації заборгованості за адресою м. Калуш вул. О. Пчілки 61 (за магазином 
ЛісСад)  або за телефоном +38(03472)6-59-04. 

 
Вимоги законодавства, що зобов’язують споживача оплатити заборгованість за спожиту послугу з 
постачання теплової енергії  за  опалювальний період 2020-21 рр.: 

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний оплачувати надані 
житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, 
встановлені відповідними договорами. 

Згідно до п. 45 «Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання 
послуги з постачання теплової енергії» затверджених постановою КМУ № 830 від 21 серпня 2019 р., споживач 
зобов’язаний оплачувати надану послугу за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у 
строки, встановлені договором.  

Відповідно до п. 39 «Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про 
надання послуги з постачання теплової енергії» затверджених постановою КМУ № 830 від 21 серпня 2019 р., 
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 нерухомого майна) споживача та інших осіб. 

Згідно до  вимог ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до 
умов договору. 

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, 
встановлені договором або законом, зокрема:  

сплата неустойки; 
відшкодування збитків. 
Згідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість 

виконання ним грошового зобов'язання. 
 
 КЕРУЮЧИСЬ ВИЩЕНАВЕДЕНИМИ ВИМОГАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ДП  

«КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» ПРОСИТЬ СПОЖИВАЧІВ ТЕРМІНОВО СПЛАТИТИ НАЯВНУ 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ АБО УКЛАСТИ ДОГОВІР РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  
ЗАБОРГОВАНОСТІ !!! 
 
 
                                     Адміністрація    підприємства  


