
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем

про надання послуги з постачання гарячої води

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642  Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону
України № 2189-VIII «Про житлово-комунальніпослуги» від 09.11.2017 року, Постановою
КМУ№ 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та
типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води»від 11 грудня 2019 р.,
та  ознайомившись  з  умовами  публічного  договору  приєднання  з  індивідуальним
споживачем про надання послуги з постачання гарячої води (надалі за текстом - Договір)
на сайті ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (надалі за текстом - Виконавець)
в  мережі  Інтернет  за  адресою:  https://tecrp.com.ua/,  у  розділі  «Для  користувачів  –
Договори»___________________________________

                                                                                          (П.І.Б. Споживача)
(надалі за текстом – Споживач), що має намір отримувати послуги з постачання гарячої
води, приєднуюсь до умов Договору в цілому. 

Персоніфіковані дані Споживача: 

Прізвище, ім’я, по батькові:
Ідентифікаційний код:
Паспорт  
(серія, №, яким органом та коли виданий):
Адреса місця проживання:
Контактний телефон:

Споживач підтверджує, що відомості наведені вище є вірними. 

Надання послуг з постачання гарячої води розпочато з __.__.2021 р. 
Заява-приєднання (надалі  за  текстом – Заява)  заповнюється у двох оригінальних

примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
Споживач,  який  діє  на  законних  підставах,  підписавши  дану  Заяву,  укладає  з

Виконавцем  Договір,  розміщений  на  офіційному  веб-сайті  ТОВ  «ТЕЦРП»
-https://tecrp.com.ua/(надалі за текстом – Сайт Виконавця), шляхом приєднання до всіх його
умов  в  цілому.  З  моменту  підписання  cпоживачем заяви  та  прийняття  її  виконавцем,
Споживач та Виконавець набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть
відповідальність за їхне виконання та/або неналежне виконання. 

Підписавши Заяву Споживач засвідчує: 
- ознайомлення з усіма положеннями Договору та нормативно-правовими актами,

що регулюють порядок надання послуг з постачання гарячої води; 
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;
-  вільне волевиявлення укласти Договір,  відповідно  до  всіх його  умов,  шляхом

приєднання до нього в повному обсязі. 
Підписання  Заяви  свідчить  про  згоду Споживача  на  здійснення обробки його

персональних даних, які надаються Виконавцю згідно вимог законодавства України. 

______________________                    __________________ __________________

(дата підписання заяви-приєднання)    (особистийпідпис)    (П.І.Б.Споживача)

https://tecrp.com.ua/


ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем

про надання послуги з постачання теплової енергії

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642  Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону
України № 2189-VIII «Про житлово-комунальніпослуги» від 09.11.2017 року, Постановою
КМУ№ 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і
типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії»від 21 серпня 2019
р.,  та  ознайомившись  з  умовами  публічного  договору  приєднання  з  індивідуальним
споживачем про  надання  послуги  з  постачання  теплової  енергії  (надалі  за  текстом  -
Договір) на сайті ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (надалі за текстом -
Виконавець)  в  мережі  Інтернет  за  адресою:  https://tecrp.com.ua/,  у  розділі  «Для
користувачів – Договори»       _________________________________

                                                                                          (П.І.Б. Споживача)
 (надалі за текстом – Споживач), що має намір отримувати послуги з постачання теплової
енергії, приєднуюсь до умов Договору в цілому. 

Персоніфіковані дані Споживача: 

Прізвище, ім’я, по батькові:
Ідентифікаційний код:
Паспорт  
(серія, №, яким органом та коли виданий):
Адреса місця проживання:
Контактний телефон:

Споживач підтверджує, що відомості наведені вище є вірними. 

Надання послуг з постачання теплової енергії розпочато з __.__.2021 р. 
Заява-приєднання (надалі  за  текстом – Заява)  заповнюється у двох оригінальних

примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
Споживач,  який  діє  на  законних  підставах,  підписавши  дану  Заяву,  укладає  з

Виконавцем  Договір,  розміщений  на  офіційному  веб-сайті  ТОВ  «ТЕЦРП»
-https://tecrp.com.ua/  (надалі  за  текстом – Сайт Виконавця),  шляхом приєднання до всіх
його умов в цілому. З моменту підписання cпоживачем заяви та прийняття її виконавцем,
Споживач та Виконавець набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть
відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання. 

Підписавши Заяву Споживач засвідчує: 
- ознайомлення з усіма положеннями Договору та нормативно-правовими актами,

що регулюють порядок надання послуг з постачання теплової енергії; 
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;
-  вільне волевиявлення укласти Договір,  відповідно  до  всіх його  умов,  шляхом

приєднання до нього в повному обсязі. 
Підписання  Заяви  свідчить  про  згоду Споживача  на  здійснення обробки його

персональних даних, які надаються Виконавцю згідно вимог законодавства України. 

______________________                    __________________ __________________

(дата підписання заяви-приєднання)     (особистийпідпис)     (П.І.Б.Споживача)


