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IIУБЛIIIНИЙ ДОГОВШ

про надання посJIуг з утримання будинкiв i спорул та прибулинкових територiй в сегli
СофiiЪська Борщагiвка

товариство з обмеженою вiшrовiдатьнiстrо <<жr.rтдово-експлуатафiforа органiзачiя <софiя Киiвська> (код
СДПОУ 390186780) (шдалi Вrшtонавець), в особi дфекгора Гlавловоi Jlrодмиrм Олександriвни. що дiс на
пiдставi Статуry, яке с Виrсоrmвцем посJrуг з утриманнlI будишсiв i споруд та щlибlдишtових терlтгорiй в
с. Софiiвська Борщагiвка Б\чанського райоЕ},, вiдповiдно Щивirьного кодексу Украirпr, постанови Кабiнеry
Мiнiсгрiв Укрiни вiд 05 вересня 2018 р. JФ 7l2 кПро затвердrкеппя Правил надашuI посл_чги з утrравлitшя
багатоквартирним будrлrком та Типового договору про наданюI пос-ryги з управлiння багатоквартирним
будиrкомi>, Закоку Украiни <Про житлово-комуЕitJlьнi посrг}тпl, врilхов}:юlш rrравовий висновок Верховного
Су,ry YKpaimr у спорi про зобов'язапня споживача },кJIасти логовiр ка над€tння житпово-комукальних пос-r}т у
справi ЛЪ б-110 цс 12 вiд 10 жовтня 2012 року, iнлlими норматIrвно-flравовими актами, що регуJIюють tlорядок
надання житлово-комунальних послуг, пропонуе фiзи.лпшt особам (надалi - Споживачi) отрп,ryъати посJrуги з
yTpIrMaEuI булинкiв i спорул та прибудшtовrах терrrгорiй IIIJLL\oM при€днання до Iъого ,Щоговору.

I_{ей Щоювiр е формуляром, який може буги 1тладешй JIише пull{xoм цриедпшuI Споживача до
залропонованого договору в цiлому. ,Щруга сторопа не може зацропоЕ}ъати cBoi 1мови договору.

Умови прп€дцання до договору
1. Споrrоrвач яrсий мае HaMip отриrryвати посJIуги з утрш\,{аЕIrя б_чллшкiв i спорlи та щlибудинкових

терrrгорiй црис,щry,€ться до .Щоговору IIIJIяхом оформлеккя та пЦписакня заJIвки про при€дЕання до ,Щоговору,
якi розмiщено на веб сайгi Виконавця - sоfiа-Неч.соm.ча та БорщагЬськоi cirbcbKoi ра,щл Бучанською району
Киiвськоi областi - httos://bradagov.ua/

2. Факгом згоди Споживача про цри€днання до }мов rрого Договору с 0тримаrпrя Виконавцем поданоi
Споживачем зЕulви-цри€дн€lння до умов договору (далi - заlIва-цриеднання) та/або безпосередrе пйш.rсаяня

д:шого Щоговору, таlабо сплачекий Спожrвачем ра,хунок (квrгаrщй) Вrпсонавця за утримашuI бlдшткiв i споруд
та прбчдлнковпх територiй в с. Софiiвська Борщагiвка.

Обов'язок Спожпвача на укJIацення даЕого договору
1, Згiдко чинцого законодавства Украiшл вi.щлова споживача оILfачувати послуги з посиданням на

вiдqтнiсть FQ"IадеЕого договору не берться до уваги. Вiдсутнiсть договору на надаЕIrrI житпово-комJI,II:IJIьних

послуг сама по собi не може бути пйставою для звiлъненшл споживача вiд опдати послуг у повному обсязi.
2. Свобода договору, закрiплена у gг. сr. 6, 627 IЦ{ Украi'rш, яка по-fяга€ у правi сгорiн вЬно вrтрirш5,вати

питаЕня при чкладеннi договору. гrри виборi кокграгеrrгiв та цри поюдженнi }мов договору, Ее с безмежною. У
тих випяцках. коJIи актом цивiльного закоЕодавства псрсфачона бов'язковiqгь положсЕь цього акту лля сгорiн
договору, сторони пе вправi вiдступлrги вiд ix подоlкеrъ (ч. 3 ст. б ЦК YKpairпr). Тац ст, ct. |2 - 15 Ъкону
Укрiни <Про житлово-коIчryнальнi пос-тугп>i передбачають обов'язок споживача житлово-коlчf},ЕальIrих послу-т

укJIасти письмовлй договiр з виконавцем посJr}т на ocKoBi типового договору. tDopMa та зйст ýплови) типового
договору затвердкенi постановою Ifuбiнеry MiHicTpiB Украirм вiд 05 вересня 2018 р. N9 712 <Про затвердкеrтrш
Правил падfiIня послуги з yправ-тirшя багатоквартщlшлпr будиrrком та Типового договорy цро ЕадаЕня посJtуги з

управлiнrrя багатоквартирним будинком>. З ша:тi:ry змiсту ч. З сг. б, ч. l сг. 630 tЦt Ущаiffi. ст. gг. 12 - 15

Закону Украiни <Про хоrглово-комуrrальнi посл}ти), постанови I(абiнету Мiнiсгрiв Украilпл вiд 05 вересrrя
2018р. JE 712 <<Про затве,рдкення Правил надання посJIуги з утrравлilпrя багатоквартrтрним будпrком та
Типового договору про ЕадаЕIIII послуги з управлirпrя багатокваргирrпrм будпlком> убачасгься, що умови
типового договору, що пабули юриди.шо обов'язкового значеЕЕя в сиJIу акгiв rцвfuьного Законодавства. €

обов'язковими для cTopiH договору, лсi не мають права вiдступrrш вiд iх положеrь i врryrповати своi
вiдносrпш на влаский розсуд. Такrлrt чином, укJIадення договору на IйдrлнюI жит.Iово-комухаJIьнID( послуг €

обов'язком спожrвача. Вiдruова споживача посJrуг вiд укладеrшя договору в такому разi супере.шть вимогам



ч.3 gт.6, сг. сг. 627,6З0 I-Щ{Украiнитаст. ст. 12- 15 З:шону Украi'ни<<Прожrтглово-ком}.наJьнi послугю>. У
разi TaKoi вiдмови, виходячи з положень ст. ст. З, 6, 12 - |5,2О,6З0, 640, 612,64З L{K Украiни викоIIавець
посл.чг вправi звернl"гись до суду за з€lхистом свого црава, яке пiдляга€ захист), судом на пЙставi п. l ч. 2 ст. 6
ЩК Украiни шuIяхом визнання договору укпадсним па умовах, передбачеIшх нормативним шсгом обов'язковоi
дii.

договIр
про надання поclцrг з )rтримаIlнfl будипкЬ i споруд та прибудиЕкових

територiй

с. Софiiвська Борщагiвка 2021 р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Житлово-експлуатацiйна органiзацiя
<<Софiя Киiвська>> (дшri - Виконавець) в особi директора Павловоi Людмили Олександрiвни,
що дiе на пiдставi Стаryту, з однiеi cTopoнrl, та власник квартири в булrrнку за адресою:
вул. с. Софiiвська Борщагiвка, Киево-

(дапi

, що дiе на пiдставi паспорт&, з iншоi
сторони (далi - CTopoHrr), укJIirли цей договiр про таке.

Прелмет договору
1. Виконавець зобов'язуеться надавати власнику послуry з утримання

багатоквартирного булинку (дапi - послуга з утримання), що розташований за адресою вул.

виконавIцо посJIуry з )дримання згiдно з вимогами законодавства та умовами цьою
договору.

2. Послуга з угримання поJIягае у забезпеченнi виконавцем належних умов проживання
i задоволення господарсько-побутових потреб мешканцiв булинку шJlяхом угримання i
ремоЕry спiльного майна будинку та його прибудинковоi територii.

Послуга з утримання вкпючае:

- Технiчне обслуговування лiфтiв
- Обслуговування систем диспетчеризацii
- Щератизацiя, flезiнсекцiя
- ОбслуговуванIи димових та вентиJIяцiйнш< каналiв
- ЕлекгропостачанЕя йсць загаJIьного користування i пiдвалiв та пiдкачуванIIя води
- ЕнерюпостачаннrI лiфтiв
-Поводження з побуговими вiдходами (збирання, зберiгання, перевезення,

перероблення, угилiзацiя, знешкоджеЕня та захоронення)
- Прибирання прибулинковоТ територiТ

- ПрибираннrI сходових клiток, лiфтових холiв, коридорiв,
- Технiчне обслуговування внугрiшньобулинкових систем: гаря.Iого водопостачання,

холодного водопостачання, водовiдведення, опаJIення, зливовоi каналiзацii
- Технiчне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачанЕя
- Посrryги майстра адмiнiстратора
- Посrryги з охорони територii
- Поточний ремонт конструктивнIж елеметrгiв, технiчню( пристроiв будинкiв

СвятошинськиiI Киiвсъка



- Поточний ремонт елементiв зовнiшнього упорядження, що розйщенi на закрiпленiй в

установленому порядку прибулинковiй теркгорii (в тому числi спортивних, дитячих
та iнших майданчикiв)

-Поточний ремонт вrrугрiшньобудинкових систем: водопостачання;
водовiдведення;теплопостачанпя; гаря.Iого водопостачання; зливовоi каналiзацii;

3. Посrryга з )прIrманЕя надаеться вiдповiдно до вимог до якостi згiдно з додатком l до
цього доювору, що е його невiд'емною частиною. Перiоличнiсгь послуг з прибираннrI
ви3начено на piK на пiдставi Технологiчноi карти по прибиранню, що е додатком 2 до
Кошторису, який е невiдемною частиною цього Щоговору.

4. У випадку необхiдностi власник передае виконавцю технiчну документацiю на
квартиру згiдно з актом приймання-передачi технiчноТ документацiТ не пiзнiше, нiж протягом
l0 днiв з дня, насцпного за днем набрання чинностi цим договором.

Права та обов'язки cTopiH
5. Власник мае право:

одержувати вiд виконавця своечасно та наJIежноi якостi послуry з утримання згiдно iз
законодавством та умовами цього договору;

без додатковоi оплати одер}кувати вiд виконавця iнформацiю про цiну послуги з

утримання;
на вiдшкодуванЕя збкгкiв, завданих його мйну, шкоди, заподiяноi його життю або

здоров'ю внаслiдок неналежного наданЕя або венаданЕя посJryги з утримzlння та незаконною
проникненIIя виконавцом в належне йому жrrгло (iнший об'ект нерухомого Mafoia);

на усуненЕя виконавцем протягом gгроку, вgтановленого договором або
законодавством, виявлених недолiкiв у наданнi послуги з угриманнrl;

на зменшення у встановленому законодавством порядку розмiру плати за послугу з

утримання у разi iх ненаданЕя, надання не в повному обсязi або неналежноi якостi;
отримувати вiд виконавця штраф у розйрi, визначеноп{у цItм договором, за

перевищення нормативних cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт;
на перевiрку кiлькостi та якостi послуги з утримання у встановленому законодавством

порядку;

складати та пiдписувати акги-прсгензii у зв'язку з порушенням порядку надання
посJryги з )дриманЕя, змiною fi споживчLIr( властивостелi та перевищеншIм cTpoKiB
проведенЕя аварiйно-вiдновнлтх робiт;

без додатковоi оплати отримувати iнформацiю про проведенi виконавцем нарахування
спiввласнику плати за послугу з )приманЕrI G розподiлом за перiодами та видами
нарахувань) та отриманi вiд нього платежi;

одержувати вiдповiдно до закоподавства пiльги та субсидii на оплаry послуги з

утримання вiд,Щержави;

iншi правц що передбаченi законодавством або прямо випливають iз цьоm доювору.
б. Власник зобов'язаний:
своечасно вживати за<одiв до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманЕям

посJryги з утримання, що виникJIи з йою вини;
влаСним коштом проводити ремонт та замiну санiтарно-технiчних прlлладiв i пристроiв,

обладнання, iншого спiльного майна" пошкодженого з ,його вини, яка доведена в

установленому законом порядку;



оплачувати виконавцю наданi посJryги з утримання в порядку, за цiною та у строки,

встановленi цим доювором;
дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежноi та газовоi, санiтарних норм;

доrryскати у свое житло (iнший об'€кг нерухомого майна) виконавця або йою
представникiв у порядку, визн&ченому законом i цим договором, дJIя лiквiдацii та
вiдвернення аварiй, усунення неполадоц що виникJIи у санiтарно-технiчному та
iнженсрному обладнаннi, його встаповленЕя i замiни, проведенЕя технiчних i
профiлакгичнrrх оглядiв;

дотримуватися вимог житлового та мiстобудiвного законодавства пiд час проведення

ремоЕry чи реконструкчii }китла (iншого об'екга нерухомого майна), не догryскати
порушення законних прав та iHTepeciB iнших спiввласникiв таlабо учасникiв вiдносин у сферi

жIlтлово-комунальню( послуг з управлiння;
забезпечрrти своечасну пiдготовку об'екгiв, що перебувають у його власносгi, до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод;

у разi несвоечасного здiйснеЕЕя платежiв за посJryry з )дримання сплачувати пеню в

розмiрi, встановленому цим договором. Пеня вводиться з момеЕry пiдписання договору;
iнформувати виконавця про змiну власника житла (iншого об"екга нер)гr(омого майна)

та факгичну кiлькiсть осiб, якi постiйно про)Iмвають у лtитлi, у випадках та порядку,

передбачених цим договором;
негайно повiдомляти виконавця про виявленi несправностi спiльною майна будинку;
вIIконувати рiшення загаJIьних зборiв спiвласпикiв в часгинi, що реryлюе вiдносини з

виконавцем;

протягом мiсяця з дня припиненЕя дii цього договору здiйснити остаточнi розр:lхунки
за отриману послуry з вrtконавцем.

7. Виконавець мае право:

вимагати вiд власника оплату наданоi послуги з утримання в порядkу, за цiною та у
строки, встановленi цим договором;

вимагати вiд власника доцимання вимог правил експлуатацii жилих прrrмiщень та

прибудинковоi територii, санiтарно-гiгiенiчних правил i правил пожежноi безпеки, iнших
нормативно-правових аrгiв у сферi комунаJIьних посJryг;

вимагати вiд власника своечасного проведення робiт з усуненЕя виявлених неполадок,

пов'язаних з експлуатацiею спiльного майна, що виникJIи з вини спiввласника, або

вiдшкодування BapTocтi таких робiт;
отримувати компенсацiю за наданi вiдповiдно до закону окремим категорiям громадян

пiльги та HapaxoBaHi субсидii з оплати посJIуг з утриманпя;
отримувати iнформацiю вiд власника про змiну власника житла (iншого об'екга

нерухомого майна) та фактичну кiлькiсть осiб, якi постiйно проживають у жlтглi, у випадках
та порядку, передбачених договором угримання;

за рiшенням спiввласникiв багатокваргирного булинку надавати в оренду,

встановлювати cepBiryT щодо спiльного майна багатоквартирного булинку;

доступу до примiщень, будинкiв i спорул для лiквiдацii аварiй, усунення неполадок, що
виникли у санiтарно-технiчному та iнженерному обладнаннi, його встановлення i замiни,
проведення технiчних i профiлакгичних оглядiв у порядку, визначеному законодавством та

цим договором;
вести претензiйно-позовну робоry у разi виникнення заборгованостi за надану послугу

з )примання в порядку i строки, встановленi законом таlабо доювором;



у випадках та порядку, передбачених договором, припинIrги/зупинити наданЕя посJý/ги

з )дримання або оплати не в повному обсязi.
8. Виконавець зобов'язаний:
забезпечувати н:}лежне утримання спiльного майна багатоквартирного будинку та

rrрибулинковоi тершlорii вiлповiлно ло нормативнLD( вимог i цього доювору, вiд власного
iMeHi укладати з пiдрядниками необхiднi договори про виконанЕя окремlо( робiт та послуг;

надавати власникам без додатковоi оплати iнформачiю про чiну послуги з )цриманЕц
загапьну BapTicTb мiсячного платех(у, струкгуру цiни, норми споживанЕя та порядок надання

посJIуги з утримання, атакож про iri спожлшчi властивостi;
вiд iMeHi власника багатоквартирного булинку вживати за<одiв для забезпеченЕя

захисту спiльного майна багатоквартирного булинку вiд протиправних посягань та
стягнення з осiб, винних у знищенн| пошкодженнi або викраденнi спiльного майна,

вiдшкодування завданrж збиткiв ;

своечасно проводити пiдготовцу булинку до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод;

розгJIядати в порядку та строки, визначенi законом та цим договором, претеrвii та
скарги власника;

своечасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок,

пов'язаних з отриманням власником посJryги з утриманн4 що виЕикпи з його вини;

вести i зберiгати технiчну та iншу встановлену законом та цим договором
документацirо будинку;

iнформувати власника багатоквартирного булинку про необхiднiсть капiтального

ремоЕry (замiни) спiльного майна багатоквартирного булинку;

укJIасти з виконавцем посJrуги з постачання електричноi енергii договiр про постачанЕя
елекгричноi енергii для освiтлення мiсць загального корIrстування, живлення лiфтiв та
забезпечення функцiонування iншого спiльного MarlHa багатоквартирного булинку,
забезпечувати виконання умов цього договору та коFIтроль якостi цiеi послугrr;

за рiшенням спiввласникiв багатоквартирного булинку та в межах видiлених ними
коштiв органiзовувати виконання та виступати замовником робiт з капiтапьного ремонту
(замiни) спiльноrэ майна багатоквартирного бупинку;

вести окремий облiк доходiв i витрат за будинком та надавати власнику вiдповiдну
iнформацiю у порядку, визначеному пунктами 15 та 18 цього договору,

протягом одного мiсяця пiсля пiдписання цього договору (змiн, доповнень до нього)
видати пiд розписку або н4дiслати листом власнику завiрену пiдписом вIrконавця i печаткою
(за наявностi) копiю цього доювору (змiн, доповнень до нього);

BlrKoHyBaTll рiшення загаJIьних зборiв спiввласникiв ( у випадку ix проведення) в

частинi, що реryлюе вiдносини з виконавцем;

за потреби звiryвати щороку перед влаоником про виконання кошторису BllTpaT та
подавати кошторис витрат на пOточний piK споживачам на погодження;

ttисьмово повiдомляти протягом десяти днiв власника про змiну власноi адреси,

реквiзитiв дJuI сплати коштiв за послуry з угримання;
не пiзнiше дшI припинення дii цього договору здiйснити остаточнi нарахування плати

за поспуry з утримання, перерахунок плати в разi u ненадання, надання не в повному обсязi
або неналежноi якостi, якщо такий перерахунок не було здiйснено ранiше вiдповiдно до
вимог, визначен[D( законодавством.

9. Виконавець мае iншi права та обов'язки, що передбаченi законом або прямо
випливають з цього договору.



Щiна та порядок оплати посJIуги з управлiння
l0. Щiна послуги з управлiнЕя становить _ гривень на мiсяць за 1 кв. мегр

ЗаГальнОi плОщi житлового або нежитлового примiщення у булинку та вкпючае:
вIrтрати на утримання будинку та прибудинковоi територii i поточний ремонт спiльного

маЙна булинку в розмiрi гривень за 1 кв.мегр вiлuовiлно ло кOшторису витрат на

Утримання будинку та прибудинковоi територii (далi - кошторис влrграт), що мiститься у
додатку 5 до цього договору,

вIIнагороду виконавцю в розмiрi гривень на мiсяць за 1 кв.метр

охоронатериторiiкомплексу гривеньнамiсяцьз 1кв..

1 1, Г[гlата за послуry з )дримання нараховуеться щомiсяця виконавцем за попереднiй
мiСяць та вноситься власником не пiзнiше 20 числа мiсяця що слiдуе за оплачуванIlм.

У випадку пошкодження або виходу з ладу окремих частин спiльного майна будинку,
якщо внаслiдок цього ix подальша експJý/атацiя е немохuIивою або створюе загрозу lкиттю i
ЗдОров'ю людеЙ таlабо маЙrry спiввласникiв, а BapTicTb ix peMorrTy (вiдновлення безпечноi
експлуатацiТ) перевищуе передбачениЙ кошторисом розмiр витрат, виконавець оприлюднюе
iнформачiю (Акги аварiй, лефекгнi акти, кошториси робiт дJIя усунення аварiй або замiнi
Запчастин) про таку необхiднiсть згiдно п.15 протягом 3-10 днiв та за вiдсутностi рiшень
пОЗачергових зборiв спiввласникiв виставляе BapTicTb вiдшкодуваннrl пропорчiЙно площi у
влаСностi BciM власникам житлових та нежитлових примiщень в булинку/пiдiздi у наступних
КВИТаНЦiях окремим рядком. Виконавець може, за наявностi достатнiх коштiв на рахунку
булинку, усунуги аварiю, замiнити запчастини не чекаючи повного надходження коштiв вiд
спiввласникiв.

12. Виконавець щороку не пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення строку дii цього
ДОГОВОРУ Звiтуе перед спiввласниками про виконанця кошторису витрат вiдповiдно до
tryнкгУ l5 цього договору та повiдомляе ( за необхiдностi) спiввласникам на новий кошторис
витрат,

НОвий кошторис вIrграт з обЦруrгryванням його доцiльностi та планованими витратам
дОВодиться до вiдома спiввласникiв шляхом опублiкування його на офiцiйному сайтi органу
МiСЦевОгО Самоврядування, з подальшим внесенням змiн до цього договору, який також мае
статус публiчного.

виконавець може вносити змiни до кошторису в односторонньому порядку,
повiдомивши власника згiдно п. l5 в наступних випадках:

- Зростання BapTocTi елекгроенергii, води.
- Збiльшення мiнiмальноi заробiтноi плати
- ЗРОСтання цiни товарно-матерiльних цiнностей, iнвеrrтаря, пilльного, тобто будь яких
скJIадових кошторису бiльш нiж на 10О/o

ПРи BHeceHHi змiн до Кошторису Виконавець за 30 днiв повiдомляе спiввласника про

розмiр та скJIадовi Кошторису шJIл(ом оприJIюднення нового Кошторису з зазначенЕям
пеРелiку скJIадових, що збiльшились у порiвняльнiй таблицi, на iнформачiйних стендах або
власному офiцiйному сайгi.

Порядок доступу виконавця до примiщень будпнку
l3. ВикОнавець мае право доступу до Bcix примiщень загального користування

бУдинку, а також належнID( до нього будiвель i спорул, KpiM тих, що перебувають у власностi
oKpeMI.D( спiввласникiв.



14. Кожен власник зобов'язанrrй у встановленому законом порядку забезпечити доступ
виконавця або його представника за HarIBHocTi в них вiдповiдних посвiдчень до свого житлq
iншого об'екга нерухомого мйна для:

лiквiдацii та запобiгiшня аварйм * цiлодобово;

усуненЕя неrlоладок, що tsиникJrи у санirарно-,t,ехнiчному 1,а iHrKeHepHuMy обlrаднаннi,
його встановлення i замiни, проводенЕя технiчних i профiлакгичних оглядiв в робочi днi з
09:00 до 18:00 години пiдприемства.

Виконавець або його представник може перебувати тiльки в тих прийщеннях, в яких

розтаIповане обладнання, перевiрка, ремонт або огляд якого проводЕться.
В разi недопущення або ненаданшI доступу власником до примiщень та"/або iнженерних

систем для усунення наслiдкiв аварiй виконавець протягом трьох днiв повiдомляе про
недопуск або ненадання доступу Bcix спiввласникiв вiдповiдно до п.15 чшrл знiмaе. з себе
вiдповiдальнiqгь за ненадання послуг в повному обсязi та звiльняеться вiд вiдповiдних
перерахункiв.

Порядок вза€много iнформування cTopiH
15. Iнформафю, пов'язаIry з виконанням цього договору, виконавець доводить до

вiдома спiввласникiв шляхом розмiщення вiдповiдних iнформацiйних матерiалiв на:

fl,ошка:r(стендах) оголошень у пiд' iздах будинку,
Офiцiйних сайтах виконавLи чиlабо терlrгорiальноi громади;
У лрукованиr( матерiалах, що врrIаються управителем власниковi особисто (пiд

розписку);
У листа:r, iнших видах поштових вiдправлень, у тому числi рекомендован[тх та цiнних;
Пiд час розмiщення iнформацiйнш< матерiалiв виконавець вра(овуе вимоги

законодавства про захист персональних даних
16. Кожен iз власникiв повiдомляе виконавцю iнформацiю, пов'язану з виконанням

цього договору, в один з таких способiв на власний вибiр, якщо iнше не передбачено
окремими положеннями цього доювору або законодавством, а саме шJIяхом:

усного зверненшI до виконавця або йою представника на особистому прийомi чи по
телефону;

письмового звернення (особистого звернення, надсилання поштового вiдправлення,
електронну адресу);

17. Повiдомлення щодо рiшень спiввласникiв, прийнятlл< вiдповiдно до законодавствq
подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом виконавець уповноваженою
особою спiввласникiв.

18. Iнформачiя про факгичнi витрати вiдповiдно до кошторису витрат на )цриманшI
булинку та прибулинковоi територii надаеться окремо на письмову вимоry власника в
письмовому виглядi протяюм 20 днiв з моменту отримання зверненЕя виконавцем.

Вiдповiдальпiсть cTopiH
19. Виконавець несе вiдповiдальнiсть:
за невиконання та,/або неналежне виконання умов цього договору;
за шкоду, заполiяну спiльному майну, правам та законним iHTepecaM власника

внаслiдок невиконання або нена.пежного виконання виконавцем cBoix обов'язкiв;
за шкоду, заподiяну TpeTiM особам внаслiдок невиконання або нена.лежного виконання

ним cBoix обов'язкiв.



Виконавець не несе вiдповiдальнiсть, якщо наJIежноп{у виконанню ним cBoix обов'язкiв
перешкоджають спiввласники зокрема:

- не наданням доступу до примiщень та"iабо iнженернкх комунiкачiй
- не виконанням приписiв виконавця
- iгноруванням ttовiлtrмJlень tsиконавця

- несплатами в обсязi 40Yо за наданi виконавцем посJýrги

20. У разi ненаданнrI, надання неншIежноi якостi послуги з угримання власЕик мае
право викликати виконавця або його представника дJIя перевiрки tl якостi.

За результатами перевiрки якоgгi посJryги з утримtlншI скJIадаеться акт-претензiя, який
пiдписуеться власником та виконавцем.

Виконавець (його представник) зобов'язаний прибути на викJIик власника не пiзнiше
нiж протягом однiеi доби з моменту отриманЕя повiдомлення власника.

дкг-гlретензiя складаеться виконавцем (I1ого представником) та власником i повинен
мiстити iнформацiю про ненадання чи наданнJI неналежноi якостi посJý/ги з угримання iз
з:}значенЕям причини, дату (строк) [i ненадання чи надання ненапежноi якостi, а також iншу
iнформацiю, що характеризуе ii ненадання чи наданЕя неналежноi якостi.

У разi неприбуггя виконавця (його представника) в установлений договором строк або
необrрунтованоi вiдмови пiдписати акт-претензiю такий акг пiдписуеться власником, а також
не менш як двома iншими спiввласниками, якi проживають (розташованi) у сусiднiх
примiщенняь i надсилаеться виконавцю рекомендованим листом.

Виконавець протягом п'яти робочих днiв вирiшуе питання щодо задоволенЕя вимоц
викладених в акгi-претензii, зокрема шляхом здiйснення перерахунку BapTocTi послуги, або
видае (надсилае) власниковi обгрунтовану письмову вiдмову в задоволеннi його прчгензii" У
разi ненадання управителем вiдповiдi в установлений строк прегензiТ власника вважаються
визнаними викон:lвцем

21. Перерахунок розмiру плати за посJryry з утримання за перiод [i ненадання, надання
не в повному обсязi або неналежноi якостi за умови, що ненадання, наданшI не в повному
обсязi або неналежноi якостi вiдбулось з вини управитеJiя, здiйснюеться виконавцем.

22. Виконавець, за умови, що ненаданн4 надання не в повному обсязi або неналежноi
якостi вiдбулось з вини виконавця, зобов'язаний самостiйно здiйснити перерахунок BapTocTi
послуги з )дриманЕrI за весь перiод Ii ненаданЕя, наданЕя неналежноi якостi, а також
сIuIатити кожному спiввласнику пеню у розйрi 0,5 вiдсотка суми здiйсненого перерахунку
BapTocTi посJц/ги.

2З. За перевищенЕя нормативних cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновнкх робiт за

умови, що перевищеннrI cTpoKiB вiлбулось з вини виконавця, виконавець сплачуе кожному
спiввласнику штраф у розмiрi 0,5 вiдссrгкiв або здiйснюе перерахунок щомiсячноi плати за
пОСлугу з угримання за кожну добу перевищення нормативних cTpoKiB проведення аварiйно-
вiдновних робiт виконавця.

24. Сторони погодились, що послуга з утриманrul багатоквартирним будинком
надаеться одна дJIя Bcix власникiв i кожному безпосередньо цього будинку, а ToDIy наслiдки
вiд несплати або не повноi сплати окремю( власникiв настають одночасно для Bcix власникiв
i щОб унеможпивити настання таких наслiдкiв виконавеIъ мае повновa;кення здiйснювати
Обмеження щодо боржникiв користуванЕя ними спiльним майном, KpiM доступу до власного
примiщення/майна.



Неоплати бiльше 80% вiд HapaxoBaнoi мiсячноТ суми ввzDкаються вiдмовою власника
вiд послуги виконавця, що веде до розiрвання договору в односторонньому порядку.
Iнформачiю про виконання зобов'язань оплати наданих посJryг з утримання власниками
виконавець надае BciM власникам вiдповiдно до п.15 цього договору

Порядок таумови внесення змiн до договору
25. Внесення змiн до умов цього договору здiйснюеться шJurхом укJIаденшI сторонами

додатковоi угоди, якщо iнше не передбачено цим договором.
26. У разi вiдчуженшI житловою таlабо нФкитлового примiщення у булинку згiдно з

додатком 1 до цього договору Bci права та обов'язки попереднього власника за цим
договором набувае новий власник такою ж}lтлового та/або нежитлового примiщення. Новий
власник повIIнен проiнформувати виконавця про вiдповiдну змiну у письмовому виглядi
протягом семи днiв з дffi, наступного за днем набуггя права власностi на житлове таlабо
нежитлове прлrйщення у булинку.

27. У разi змiни органiзацiйно-правовоi форми, найменування та./або iнших реквiзитiв
однiеi iз cTopiH договору - юридичноi особи остання письмово повiдомляе iншiй cTopoHi у
семиденний строк з дати настання змiн у письмовому виглядi.

(Dорс-мажорнi обставини
28. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконанЕя або часткове

невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання е наслiдком форс-
мажорних обставин (обставини непереборноi сили).

29. Пiд форс-мажорними обставинами розумiються обставини, якi винIIкJIи в

результатi непередбачених сторонами подiй надзвичайного характеру, що вкJlIочtIють
пожежi, землетруси, повенi" зсуви, iншi стихiйнi ллжа, втлб5п<и, вiйну або вiйськовi дiТ, страйк,
блокаду, пошкодження мереж стороннiми юридичними чи фiзичними особами тощо.

,Щоказом настання форс-мажорних обставIдr е документ Торгово-промисловоi паJIати

Украiни або iншого компетеЕтного органу

Строк дiiо порядок i умови продовження дii
та розiрвання договору

З0. Цей договiр набирае чинностi з 2С_ р. та укладасться строком
на один piK.

31. Якщо за один мiсяць до закiнчення строку дii цього договору жодна iз cTopiH не
повiдомlrгь письмово iншiй cTopoHi про вiдмову вiд цього договору, BiH вважаеться
продовженим на один piK.

Власник не може одноосiбно вiдмовитись вiд цього договору. Належнлrм
повiдомленням про вiдмову вiд договору е рiшення ЗагшIьнлtх зборiв спiввласникiв
оформлене протоколом та подане виконавцю як витtr з протокопу з пiдписами бiльшостi
спiввласникiв.

З2, Д" цього договору припиняеться:

у разi закiнчення строку, на який його укладено, якщо одна iз cTopiH повiдомила про
вiдмову вiд доювору вiдповiдно до пункгу 31 цього договору;

достроково за згодою сюрiн або за рiшенням суду в разi невиконання виконавцем
таlабо спiввласниками вимог цього договору. Згодою спiввласникiв на розiрвання договору
може буги 80% i бiльше HeoIuIaT по будинку вiд суми мiсячних нарахувань;



у разi cмepтi фiзичноi особи - пiдприемця, який е виконавцем;

у разi прийняття рiшення про лiквiдацiю виконавця або вк}нання його банкругом;
в разi створенЕя в будинку ОСББ та обрання спiввласниками форми управлiння через

статугнi органи ОСББ
в iншик випадках, передбачених законом.
З3. Якщо протягом строку дii цього договору спiввласники приймають рiшення про

змiну форми управлiння булинком або про обрання iншого виконавця, цей лоювiр
достроково припиняеться через два мiсяцi з дати отримання виконавцем повiдомлення вiд
спiввласникiв (уповноваIсеноi ними особи) про таке рiшення.

34. Припинення дii цього договору не звiльняе cTopoнIr вiд виконання обов'язкiв, якi на
чаg такого припинення з€Ulишилися невиконаними, якщо iнше не випливае з пiдотав
припинення цього доювору або не погоджепе cTopoHilDI[I.

35. У разi припинення дii договору не пiзнiше дня, що настае за днем припинення дii
договору, виконавець передае новому виконавцю багатоквартирного будинку чи особi,

уповновaDкенiй спiввласниками або об'еднанЕям спiввласникiв багатоквартирного будинку:

HilrIBHy технiчну документацiю на такий булинок;
iнформацiю про виконанi роботи з технiчного обслуговування

конструктивних елементiв багатоквартирного будинку та iюкенернIIх систем
i

за
ремонту

строк дii
договору, аJIе Ее бiльше трьох ocTaHHix poKiB;

iнформацiю про виникнення аварiйних ситуацiй i технiчних несправностей у розрiзi
конструктивних елементiв та iнженерних систем за строк дii договору, але не бiльше трьох
ocTaHHix poKiB;

данi бухгалтерського облiку доходiв та витрат на угриманЕя багатоквартирного
булинку за строк дii договору, tш€ не бiльше трьох ocTaHHix poKiB;

майно, передане виконавцю бупинку за рiшенням спiввласникiв.

Прикiнцевi положення
3б. Щей договiр е публiчним , при€днанЕя до нього е заJIва власника або факгичне

отр}Iмання послуг пiсля спллтну 30 днiв з момонry опублiкування нв салff органу мiсllсвого
самоврядування та сайтi виконавця.

3б.1. Сторони надають одна однiй свою зюду на використанЕя та обробку cBoik
персональних даних, в тому числi на надання ix трrгiй особ| викпючно длlя здiйснення
повноваlкень та дiй, що необхiднi для реалiзацii прав та виконання обов'язкiв, передбачених
цим доювором, вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про заrист персонiLльних даних' та
iншrтх aKTiB законодавства.

З"7. ,Щоговiр надання комунапьних посJryг (водопостачанш{ та водовiдведення,
електропостачання, га:}опостачання та опалення) укпадаеться окремим прямим Щоговором
мiж надавачем таких посJryг та кiнцевим споживачем, власникойспiввласником
квартири/нежIтловок) прийщення.

38. Спори та розбiжпоgгi, що можугь виникнуги пiд час Еадання послуги з
виконавцем, якщо вони не булуть узгодженi шляхом переюворiв мiж сторонами,
вирiшуються в судовому порядку.

39. Idей договiр мае додатки, що е невiд'смною його частиною:
додаток 1 "Вимоги до якоgгi послуги з управлiння будинком";
додаток 2 " Кошторис витрат на угримання будинку та прибуллrнковоi територii з

додатками. "
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Iншi умови
40. Зважаючи на п.3.3.8. Попереднього договору купiвлi-продажу квартири, змiни в

законодавствi Украiни, нагальну необхiднiсгь в управлiннi та обслуговуваннi будинку, в
якому знtлходиться квартира або нежr,rтлове примiщення, Продавець, що на момеrrг здачi
будинку в експлуатацiю, являвся власником ycix житлових та нежитлових прийщень в
будинку, визначив виконавцем ТОВ ()I(ЕO <Софiя Киiвсько> та укJIав з ним договiр на

утримання багатоквартIIрним булинком за адресою вул. с. Софiiвська
Борщагiвка, Буrанського р-н, Киiвська обл..

41. Сторони дiйшли згоди, що права та обов'язки cTopiH за цим договором виникають з
моменту опублiкування на офiчiйному сайгi терlrгорiальноi громади ,Щоговору, а у випадку
отримання кварrири вiд забудовника з моменту пiдписання Акгу приймання - передачi
квартири мiж Продавцем та Покупцем.

Вiд викнавця
ТОВ dKEO <Софiя Киrвська>

Киiвська обл.., Кисво-Святошинсъкий р-н, с.

Софiiвська Борщагiвка, вуд.,Горького, 5-В

Власник

Павлова Л.о.
(--*.ч (iнiшiапи та прiзвище)

Щовiдковi вiдомостi/контакги виконавця:

Телефон 050-353-0б-26_адреса елекгронноi пошти sofiakiivska1@omail.com

Щиспетчерськаlаварiйна служба 0997075 04б 095 7 60т7 53

(телефон, адреса eJeKTpoHHoi пошти (за нашностi)

Бухгагrгерiя 0503 5з0626

(телефон, адреса електронноi пошти (за наявностi)

Керiвник 093 1 85 9547

(телефон, адреса електронноТ пошти (за наявностi)

1@g-ail.com

о / ,,.";ц",..2V5-a-- \:,.

бнтифiкацiйний
;c:i 3901868
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Лодаток 1

до Типового договору

вимоги
до якостi посJIуги з утримання будинком

Поряд.
ковий
но\{ер

Назва роботи (послуги)

Пер iодlтчнiсть виконання
(надання) робiт (послуг) з

}rгриN,{аннlI будинку та
приб_r,динков о i тер итор i i

Iншi виIчtоги до
якостi

1. Уrримання будинку та гrрибlдинковоi ToplaTopii

1 Прибирання прибулинковоi територii Згйно технологiчноi карти

z ПрибирЕlIIня примiщень загаJIьного
корист}tsанЕя (у rо*у числi допомiжних)

2 рази на тI,Dкдонь сухе
прибирання

l раз на тиждень вологе
прибираншI

aJ Пршбання елgктричноi енергii д"тя освiтлення
мiсць загсlльного користування, живлення лiфтiв
та забезпечення фуr*цiонування iншого
спiльного плайна багатоквартрц]ного булинкlr.

щомiсячно

1 Технiчне обсдуговування лiфтiв щомiсяltно

) Обслуговуваншt систем диспетчеризацii щомiсячно

6

Технiчне обслуговування внутрiшньо
буш*rкових систем:

хоподного водопостачання;

водовйводення;

зливноt каналiзацii;

е"] е ктр о постаЕIаннrI ;

котельнi;

ог.lш технiчного стану раз
в ьлiсяць, ? також у разi

потреби або за текнiчними
характеристикаN,tи

7 Щератизацiя;
у разi потреби

8 Щезiнсекцiя; у разi потреби

9 Обслуговування димових тА вентиJuIцiйних
канапiв;

2 рази на piK

l0

ПрибираншI i вивезення снiгу, посипання
частини прибулинковоi територii, призначеноi
для прокоду та проiзду, протипожежними
сl.мirrrаN,{и.

у разi потреби
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10

Прибирання i вивезення снiгу, посипання
частини прибудинковоi територiТ, призначеноi
ддя проходу та проiзду, цротипожожнIIми
сумiшаN{и.

у разi потреби

11

I2

Вивезення та }тилiзацiя твердих побутових
вiдходiв (вц iMeHi та за домовленigть плiж

спiввласниками)

Охорона територiI

щоденно

цiподобово

2. Поточний peNtoHT сп]iлъного Mafora будинку

1 Поточний ремонт конструктивних елемеrrгiв,
внутрiшнъобудинкових систем холодного
водопостачанIIr[, водовiдв еденшt та злплвноi

каналiзацii i технiчних пристроiв будинкiв та
eJeMeHTiB зовнiшнього упорядженнrt, що
розмiщенi на з€}IФiпленiй в установпеному
порядку прибунинковоi територii (в тому числi
спортивнLгх, дитячих та iншюi майданчикiв) та
iншого спiльного майна багатоквартирного
булинку

у разi потреби

2 Поточний ремонт мереж електропостачання та
еJектрообладнання, а такожс iнших
внутрiшньобудинкових iнженерних систем ( у
разi ix наявностi)

у разi потреби

ШДIШСИ:

Вiд виконавця
ТОВ (dКЕО к Софiя Киiвська)

Власник

("ш"*)

киево-святошинський

о7..*\лтЛоБu.: \ъ

lкацiйlний
lol BOB9z

Ихqэнs
(iнiчiаrrи та прiзвище)
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