
типовиЙ IндивIдуАльниЙ догов lP
про надання послуг з централiзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведення
м. Вугледар 01 березня 2022 р.

Комунальне пiдприемство кВодоканал> ВугледарськоТ MicbKoT територiальноТ громади),
СДРПОУ 40760817 в особi директора [митра ДЗЮБАНА, що дiе на пiдставi Статуту (далi -

Виконавець), з однiеТ сторони, та iндивiдуальний споживач, який приеднався до умов цього договору
згiдно з пунктом 5 цього договору (далi - споживач), з iншоТ сторони, уклали цей договiр про Talic.

загальнi положення
l. Щей договiр е публiчним договором приеднання, що укладаеться з метою надання послуг з

централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення (далi - послуги)
iндивiдуальному споживачу. l_{ей договiр укладаеться сторонами з урахуванням статей 633,634.64l.
642 I{ивiльного кодексу УкраТни.

2. Щаний логовiр вважасться укладеним через 30 днiв з моменту розмiщення на офiцiйному веб-

сайтi виконавця vodokanal.ugledar.info таlабо офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевоi-о
самоврядування vu gledar-rada.gov.ua

3. Виконавець мае право змiнити умови договору. У разi змiни виконавцем умов, KpiM змiни
цiни договору, вони вступають в силу через 30 днiв з моменту розмiщення змiнених умов tla

офiцiйному веб-сайтi виконавця vodokanal.ugledar.info таlабо офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевогс'l

самоврядування vugledar-rada.gov.ua
4. Iнформування споживача про HaMip змiни цiн/тарифiв на послуги здiйснюсться виконавцем

в iдповiдно до законодавства.
5. ФактоМ при€днаннЯ споживача до умоВ договорУ (акцептування договору) е вчинення

спо)(ивачем буль-яких дiй, якi свiдчать про його бажання укласти договiр. зокрема нtl,гtаlI1,1я

виконавцЮ пiдписаноТ заяви-при€Днання (додаток до договору), сплата рахунка за наданi пOсJtу| и.

факт отримання послуг.

Предмет договору
6. Виконавець зобов'язусться надавати споживачу послуги вlдповlдноl якост1, а спо)l(иl}ач

зобов'язусться своечасно та В повномУ обсязi оплачувати наданi послуги за тарифами, встановлеlIи]\{и,

вiдповiдно до законодавства, в строки i на умовах, визначених циМ ДОГОВОРОМ.

7. Вимоги до якостi послуги:
l) склад i якiсть питноТ води повиннi вiдповiдати вимогам державних санiтарних норм i правИл

на питну воду,
2) значення тиску питноТ води повинно вiдповiдати параметрам, встановленим державни]\tи

будiвельними нормами i правилами, та розмiщуватися на офiuiйному веб-сайтi виконавllя
vodokanal.ugledar.info та/або офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування vugledar-
rada.gov.ua

Критерiем якостi послуг з централiзованого водовiдведення е безперешкодне приЙмання

стiчних вод у мережi виконавця з мереж споживача за умови справностi мереж споживача.

Порядок надання та вимоги до якостi послуги
8. Виконавець забезпечус постачання послуг безперервно з гарантованим piBHeM безпеки та

значенням тиску.
9. Надання послуг здiйснюеться безперервно, KpiM часу перерв, визначених частиною першоlо

cTaTTi lб Закону УкраТни 'ОПро лtитлово-комунiL,Iьнi послуги",
l 0. Виконавець забезпечуе постачання послуг у вiдповiднiй кiлькостi

вимогами пункту 7 цього договору до межi зовнiшнiх iнженерних мереж
виконавця та внутрiшньобудинкових систем багатоквартирного булинку
(садибного) булинку).

l l. Контроль якiсних та кiлькiсних характеристик послуг здiЙснюсться за

(вузлiв) комерuiйного облiку та iншими засобами вимiрювальноТ технiки.

та якостi згiдно з

постачання llослуг
(iндивiдуального

показаннями вузла

Засоби вимiрювальноТ технiки, якi призначенi для вимiрювання тиску, повиннi вiдпtlвiдаr'и
вимогам законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть.

12. У разi виникнення aBapiT на зовнiшнiх iнженерних мережах постачання послуг виконавець



проводитЬ аварiЙно-вiдновнi роботИ у строК не бiльше.семи дiб з моменту виявлення ним факту

aBapiT або повiдомлення споживачем виконавцю про аварlю,

Облiк послуги
1з. обсяг спожитот у булинку послуги з централiзованого водопостачання визнача€ться як

обсяг питнот води, спожитот в будинку, за показаннями засобiв вимiрювальнот технiки 
:_ry"1 

tт::::]

сIlожитих у булiвлi комунальних послуг, затвердх{еноl

ЛЪ Jl5 (далi - Методика розподiлу)
обсяг пuдurr*ъъйiББйослуг з централiзованого водовiдведення визначаеться на plBНl

обсягiв спожитих ним послуг з централiзованого водопостачання,

якщо будинок оснащено двома та бiльше вузлами комерцiйного о_блiку uентралiзованого

водопостаЧання вiдповiдно до вимоГ Закону УкраТни "Про комерчiйний облiк тепловоТ енеп_гli 
1а

водопостачання", обсяг спожитоТ послуги у булинку визначаеться як сума показань таких вузjllI]

облiку. За рiшенням спiввласникiв багато*ъuрr"рпоiо булинку розподiл здiйснюсться Для kolttttoi

onperoT "u"rr"" 
будинку, обладнаноi вузлом комерцiйного облiку послуг.

ОдиницеЮ ЬимiрюванНя обсягУ спожитиХ споживачем гlосJIуг

с куб. метр.
l4. У разi коли будинок на дату укJ]адення цього договору не

комерчiйногЬ облiку, до встановлення такого вузла (вузлiв) облiку

булинку визначаеться вiдповiдно до Методики розподiлу,
lЗ. У разi виходу з ладу або втрати вузла комеРчiЙного облiку ло

замiни ведення комерuiйного облiку спожитих послуг здiйснюеться

Методики розподiлу.
l6. Початок перiоду виходу з ладу вузла комерцiйного облiку визначасться:

за даними електронного apxlBy - у разi отримання з нього iнформачiт щодо дати Il(]tlil l!i)

перiодУ виходУ з ладу вузла комерцiйного облiку;

з дати, що настас за днем останнього перiодичного огляду вузла комерчiйного облiку, - у разi

обладнано вузлом (вузлами)

обсяг споживання посJIуг ),

вiдновлення його роботи або

розрахунково вiдповiдно до

вiдсутностi електронного apxiBy. --_.,у.,,_фd ,,о обпчрц'пr_кий
кiнцем перiолу виходу з ладу вузла комерuiйного облiку е день прийнятгя на абонент,ський

облiк вiдреrопrоuuпЬrо або замiненого вузла комерцiйного облiку.

l'7 . Початок перiолу вiлсутностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його BTpaT()lo

визначасться з дня, наступного за Днзм останнього дистанцiйного отримання показань, або з Дня,

наступного за днем останнього зняття його показань (в ycix iнших випадках).

кiнцем перiоду вiдсутностi вузла комерчiйного облiку у зв'язку з його втратою € дата

прийняття на абонентський облiк вузла комерцiйного_облiку, встановленого на замiну втраченого,

l8. На час вiдсутностi вузла комерцiйного облiку у зв'язку з його ремонтом, проведенням

повiрки засобiв вимiрювальнот технiки, якi е складовою частиною вузла облiку, комерцiйний облiк

ведеться розрахунково вiдповiдно до Методики розподiлу,
Початок перiоду вiдсутностi вузла комерuiйного облiку у зв'язку з йогО ремонтом, повlркоЮ

засобУ вимiрювалЬноТ технiКи, якиЙ с скJIадовОю частинОю вузла облiку, визначаетьСя з дати,

наступноТ за днеМ розпломбування вузла комерuiйного облiку, Кiнцем перiоду вiдсутностi вузла

комерчiйного облiкУ у зв'язкУ з його ремонтом, повiркою засобу вимiрювальноТ TexHit<t,l, lt l,:llii r

складовою *u"r""ой uузпа облi*у, с день прийнятгя на абонентський облiк,

19. Знятгя nonu.un" засобiв вимiрювььнот технiки вузла (вузлiв) комерuiйного облiку послуги

здiйснюсться виконавцем щомiсяця.
20. У разi вiдсутностi iнформацiт про показання вузла (вузлiв) комерuiйного облiку гаlабо

недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлiв) комерuiйного облiку для знят-гя показаllь ]l"rlя,

,"a"uu"n"' обсягу послуги, спожитоТ у будинку, приймаеться середньодобове споживання посJl),ги за

попереднi 12 мiсяцiв, а в разi вiдсутностi такот iнформацiт - за фактичний час споживання послуги,

,u]е не менше t5 дiб.
пiсля вiдновлення надання показань вузлiв комерuiйного облiку виконавець зобов'язаний

провести перерозподiл обсягу спожитих послуг у булинку та перерахунок iз споживачем,
' 

Перерозподiл обсягу спожитих послуг у булинку та перерахунок iз споживачем проводиться у

тому розрахунковому пьрiодi, в якому отримано в установленому порядку iнформаuiю пl]tl

невiдповiднiсть обс"гу розподiлених послуг окремим споживачам, ,ule не бiльше Hiltt за

1 2 розрахункових перiолiв.



2l. Виконавець мае право доступУ до будiвель, примiщень i споруд, у яких встановлено вузJlи

комерuiйного облiку, для перевiрки cxopoнHocTi таких вузлiв облiку, зняття показань засобiв

вимiрювалЬноТ технiкИ, що С скJIадовоЮ вузла комерчiйногО облiку, та перiодИчного огляду }/

порядку' визначеноМу'статтеЮ 29 ЗаконУ УкраТнИ "Про житЛово-комуна-гlьнi послуги" i циrvl

договором.
перiодичний огляд вузла (вузлiв) комерчiйного облiку здiйснюеться виконавцем пlд час зняття

no*u.uno. У разi дистанцiйНого зняттЯ rrопчauЪu перiодичний огляД проводиться виконавцем не рiдше

Hl)K один раз на plк.
ll l l lt\:

Спожива.l п ви
вз ими lлl

"Реквiзити виконавця" цього договорч,
Власник (спiввласники) булiвлi (багатоквартирного булинку) або

його (Тх) представники мають право до"rупу до мiсць установлення вузлiв комерuiйного облiку л,пя

прпuЙ."", перевiрки .*opo"nb.ri та зйяття показань, перевiрка пр:водит::i I |_ч",".1,1,:11:..:,''y\,Uvлvlll!,lllvrv.-.r....-..-г_E-

np"ayrno"ri представника виконавця, управителя або вiдповiдальноТ особи за збереження i цtлtсttlс,гt,
a---л--л--л

вузл iB комерцiйного обл iKy. бо

ir. Ь;;; ;;;;;; ;"."б," "лrрr"-"rБйБй(вузлiв) розподiльного обл iKy послуГИ

з централiзованого водопостаЧання щомiсяця здiйснюеться споживачем, KplM випадкlв, коли зняття

таких nonuauro здiйснюеться виконавцем задопомогою системи дистанцiйного зняття показань,

у разi коли зняття показань здiйснюе споживач, BiH щомiсяttя

з2'7 по з0 число передае показання вузлiв розподiльного облiку водопостачання виконавцю в один з

таких способiв:
за номером телефону, зазначеним у роздiлi "реквiзити виконавця" цього договору;

на адресу an"*rpbrnoT пошти, зазначену в роздiлi "реквiзити виконавця" цього договору;

через елекrро""у систему облiку розрахунпiв споживачiв, зазначену в розлiлi "реквiзtt,гt,t

виконавця" цього договору;
iншi засоби повiдомлення, що зазначаються у роздiлi "реквiзити виконавця" цього договору,

виконавець перiодично, не менше одного разу на pik, проводить контрольне зняття показаl]ь

засобiв вимiрювальнот технiки вузлiв розподiльного облiку у присутностi споживача або його

представника. Результати контрольного зняття показань засобiв вимiрювальноТ технiки вузлitз

рЬ.подiлопоrо оОлiпу с пiдставою для здiйснення перерозподiлу обсягу спожитих пос;чг та

проведення перерахунку iз споживачем.
lкYс олr

ення начен Iзв'

"Реквiзити виконавця" цього договоDч.

@oжиTиxПoсЛyГyбyлинкyтaПеpеpaхyнoкiзcПoжиBaЧеМПpoBoДи'ГЬся\,
тому розрахунковомУ перiодi, у якомУ було отриМано В установлеНому порядку iнформаuitо гlllо

пеrЙпоuiдriЬть обсягУ розполiлеНих послуГ споживачаМ обсягу, необхiдному для розподiлу, ttле не

бiльш як за 12 розрахункових перiодiв.
2з. Зняття виконавцем показань вузлiв облiку за допомогою систем дистанцlиного зняття

показань може здiйснюватися без присутностi споживача або його представника,

У такомУ разi виконавець зобов'язаний забезпечити можливiсть самостiйного (без дода,гl(()в()|,()

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

вузла комерчiйного облiку - шляхом опублiкування на веб-сайтi виконавця, зазначення t]

рахунках на оплату послуг таlабо через електронtry систему облiку розрахункiв споживачiв;

вузла розподiльноiо облiку - шляхом повiдомлення в рахунку на оплаТу послугИ таlабо чеllеЗ

електронну систему облiку розрахункiв споживача,'24, 
у разi ненадання спожиВачем виконавцю У визначений сторонами строк показань t}\"],lla

(вузлiв) розподiльного облiку, якщо TaKi показання зобов'язаниЙ ЗНiМаТИ СПОЖИВаЧ ДЛЯ ЦiЛеЙ

u"anuu"nn" обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох мiсяцiв приймасться

середньодОбове споживання такиМ споживачем послуг за попереднi l2 мiсяцiв, а в разi вiдсутностi

такот iнформацiт - за фактичний час споживання послуг, iLле
таlабtli iHфonMarrii пDо показа

не менше 15 дiб

якого не оснащенi вyзлами розподiльного облiкч.

пожива

в'язаIt кизта



пiсля вiдновлення надання показань вузлiв облiку споживачем виконавець зобов'язаний

провести перерозподiл спожитих послуг у булинку та перерахунок,' 
Перерозподiл обсягiв спожитих послуг у булинку та перерахунок iз споживачем проводи,гься \,

тому розрахунковомУ перiодi, в якомУ було отриМано В установленому порядку iнформачiю прt,l

невiдповiдНiсть обсягУ ро.полiл"Пих послуГ окремиМ споживачаМ обсягу, необхiдному лля розполiлу,

itJle не бiльш як за l2 розрахункових перiодiв,
lино25. Виконавець здiйсн ята

()ll,t,il?Kcrl.ння

обслчговчвання.

числl :

розподiльного облiкy. здiйснюються за DахYноК споживача,
27. Виконавець повiдомляе споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобiв

вузла (вузЛiв) розподiЛьногО облiкУ n" *"пй" нiж за 15 днiВ у спосiб засобами зв'язку, розмiщення

iнформачiТ на загrulьнОдоступних мiсцях (дошки об'яв на булинках) таlабо на офiuiйному веб-сайтi

виконавця vodokanal.ugledar.info
28. Повiрка засобiв вимiрювальноТ технiки, якi € складовою частиноЮ вузла (вl,зrriв)

комерчiйного облiку, здiйснюеться вiдповiдно до Порядку подання засобiв вимiрювальнот техttiки на

перiодичнУ повiрку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

укратни вiд 8 липня iol s р. lчs iz+ (офiшiйний вiсник укратни, 20l5 р., Ns 55, ст. l80з),

щiна та порядок оплати послуг, порядок та умовивнесення змiн до договору

29. Споживач вносить однiею сумою плату виконавцю, яка складаеться з:

плати за послугу, визначеноi вiдповiдп: aо Т|:Y" 
надання послуги з центрiullз()l]аll()l,()

водопостачання та централlзованого водовiДвеДеННЯ, ЗаТВеРДЖеНИХ ПОСТаНОВОЮ К:9:Ч:" *l:l":tll
украiни вiд 5 липня 20l'9 р, N9 690 (офiчiйний вiсник УкраТни,2019 р., J\Ъ 63, ст.2194), - В РеДаКllll

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2 лютого 2022 р, N9 85,

та методип" ро.подiлу, що розраховусться виходячи з розмiрiв затверджених упов_н!_в1":"л:,11,

органом тарифiв 
"u 

пойуa" з uентра.гliзованого водопостачання та централiзованого водоl]lдl}еJlенllя

та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом мiсцевогсr

самоврядування, до встановлення вузла комерцiйного облiку;

nnur" за абонентське обслуговування в розмiрi, визначеному виконавцем, zше не виlце

граничногО розмiру, визначеноГо Iiабiнетом MiHiiTpiB Украiни, iнформачiя про яку розмiщусться на

офiuiйномУ веб-сайтi виконавцЯ vodokanal.ugledar.info таlабО офiuiйномУ веб-сайтi органу мiсtlевог<l

самоврядування vugledar-rada.gov.ua
i0,-BapTicT" noany' з централiЗованого водопостачання та центрzшlзованого водовlдведе}lня

визначасться за обсягом спожитих послуг та встановленими вiдповiдно до законодавства тарифашrи за

метр куб. та скпадае:
Послуга з централiзованого водопостачання:
м. Вr,гледар - 34.10 грн. з урахуванням ПЩВl

с. llавлiвка - 34, l0 грн. з урахуванням П!В;
с. Степне - 34,10 грн. з урахуванням П,ЩВ;

с. Березове - 34,10 грн. з урахуванням П,ЩВ;

с. Тарамчук - 34,10 грн. з урахуванням ПЩВ;

с. Солодке _ Зl,'76 грн. з урахуванням П,ЩВ;

с, Водяне -27,Зl грн. з урахуванням П.ЩВ,

Послуга з централiзованого водовiдведення:
м. Вугледар -22,46 грн. з урахуванням П.ЩВ;

с. Павлiвка -22,46 грн. з урахуванням ПЩВ,

розмiр зазначених тарифiв зазначаеться на офiчiйному веб-сайтi виконаt]Itя

vodokanal.ugledar.info таlабо офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування vugleclar-

rada.gov.ua
У разi прийняття уповноваж€ним ,

централiзованого водопостачання та./або на
органом рiшення .про 

змiну цiн/тарифiв на послугу з

l Послугу з центра.пiзованого водовlдведення виконавець У



строк, що не перевищуе 15 днiв з дати введення ixy лiю, повiдомляс про це споживачу з посиланням

на рiшення вiдповiдного органу.
У разi змiни зазначених тарифiв протягом строку дiТ цього договору новий розмiр тари(lirl

застосовуеться з моменту Тх введення в дiю без внесення сторонами додаткових змiн до цьогс)

договору. Виконавець зобов'язаний забезпечити Тх оприлюднення на офiuiйному веб-сайтi виконавця

vodokanal.ugledar.info таlабо офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування vugledar-
rada.gov.ua

3 l. Розрахунковим перiодом для оплати обсягу спожитих послуг с кацендарний мtсяttt,.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховуеться щомiсяця.
початок i закiнчення розрахункового перiоду для розрахунку розмiру плати за абонеt{тське

обслуговування завжди збiгаються з початком i закiнченням календарного мiсяця вiдповiдно.

32. Виконавець формус та надае споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пiзнituе Hirk

за десять днiв до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.
РахуноК надастьсЯ на папероВому HociT. На вимогУ або за згодою споживача paxylloK ]\tO7I(c

надаватисЯ в електроНнiй формi, зокрема за допомоГою достуПу до елекТронних систем облiку

розрахункiв споживачiв.
ЗЗ. Споживач здiйснюс оплаry за цим договором щомiсяця не пiзнiше останньОГО ЧИСЛа МiСЯЦЯ,

що настае за розрахунковим перiодом, що с граничним строком внесення плати за спожитi послуги.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здiйснюватися шляхом внесення авансових

платежiв.
35, Пiд час здiйснення оплати споживач зобов'язаний зазначити розрахунковий перiод, за який

вона здiйснюсться, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пенi, штрафiв).

у разi коли споживачем не визначено розрахунковий перiод або коли за зазначений

споживачеМ перiоД виникJIа переплата, виконавецЬ мае право зарахувати такий платiж (його частину

в 1lозмiрi переплати) в рахунок заборгованостi споживача за минулi розрахунковi перiоли r tllt li li'

наявностi (за винятком'погашення пенi та штрафiв, нарахованих споживачевi), а у разi вiдс),гносr,i

такоТ забоРгованостi - в рахунок майбутнiх платежiв споживача починаючи з найближчих перiоltiв

-'О ОlЪ:ýТi:"*r:;:}'"-"- 
BHic плату виконавцю за розрахунковий перiод не в повному обсязi

або бiльшому, нiж зазначено в рахунку, обсязi, виконавець здiйснюе зарахування коштiв згiднtl ,l

призначенням платежу, за вiдсутностi призначення платежу - у такому порядку:

у першу чергу - в рахунок плати за послуги;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.
37. СпожиВач не звiльНястьсЯ вiд оплатИ послуг, отриманиХ ним дО уruIадення цього договору.
38. Плата за послуги не нарахоВусться за час перерв, визначених частиною першою cTaTTi l 6

Закону УкраТни "Про житлово-комунальнi послуги",

Права i обов'язкш cTopiH
39. Споживач ма€ право:
l) одержувати своечасно та нzшежнот якостi послуги згiдно iз законодавством та умовами цього

договору]
2) без додатковот оплати одержувати вiд виконавця засобами зв'язку. зазначеними R lrl1,1 lili

"Реквiзити виконавця" цього договорУ, iнформачiю про цiни/тарифи на послуги, загальний розмiр
мiсячного платежу, структуру цiн/тарифiв на послуги, норми споживання та порядок надання послуг.

а такоЖ про Тх споживчi властивостi у строк, визначений Законом УкраТни "Про доступ до публiчноi'

iнформачii"';
3) на вiдшкодування збиткiв, завданих його майну, шкоди, заподiяноТ його життю або здороtз'tо

внаслiдок нен€uIежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належнс йомl,

житло (iнший об'ект нерухомого майна) виконавця або його представникiв;
4) на усунення протягом 50 годин, якщо iнше не визначено законодавством, виявлених

недолiкiв у наданнi послуг;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розмtру плати за послуги у РаЗl ll

ненадання, надання не в повному обсязi або належноТ якостi;
6) отримувати вiд виконавця неустойку (штраф) у розмiрi

0,01 вiдсотка BapTocTi середньодобового споживання послуг, визначеноТ за попереднi l2 мiСЯrtiв

(якщо попереднiх мiсяцiв нараховуеться менш як 72 - за фактичний час споживання послуг, uLпе не

менше l5 днiв), за кожен день ненадання послуг, надання ix не в повному обсязi або неналея<ноi'



якостi (KpiM нормативних cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт або перiоду, протягом якогсl

вiдбувалася лiквiдацiя або усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, tl{o

виникли з вини споживача),
7) на перевiрку кiлькостi та якостi послуг в установленому законодавством порядку;
8) складати та пiдписувати акти-претензii у зв'язку з порушенням порядку надання послуг,

змiною Тх споживчих властивостей та перевищенням cTpoKiB проведення аварiйно-вiдновних робiт;
9) без додатковоТ оплати отримувати вiд виконавця на зазначений споживачем засiб зв'язкч

дстальllий розрахунок розподiлу обсягу спожитоТ послуги Mix< споживачами будигrrt1' ), .,t1,,,1

визначений Законом УкраIни "Про доступ до гryблiчноТ iнформацii'';
l0) без додатковоТ оплати отримувати на зазначений споживачем засiб зв'язку iнформашiю прtl

проведенi виконавцем нарахування плати за послуги (з розподiлом за перiодами та видаl\lи

нарахувань) та отриманi вiд споживача платежi у строк, визначений Законом УкраТни "Про достуll ,'1tl

публ i чноТ i нформачii",
l l) на не оплату BapTocTi послуг у разi ix невикористання (за вiдсутностi приладiв облiку) за

перiод тимчасовоТ вiдсутностi в житловому примiщеннi (iншому об'ектi нерухомого майна)

споживача та iнших осiб понад з0 календарних днiв за умови документчLпьного
пiдтвердження(ловiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходженнЯ
вiйськовоТ служби, вiдбування покарання);

12) звертатися до суду у разi порушення виконавцем умов цього договору,
40. Споживач зобов'язаний:
l) свосчасно вживати заходiв до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманFlяМ

послуг, що виникJIи з його вини;
2) забезпечувати цiлiснiсть обладнання

цього договору та не втручатися в ix роботу;

приладiв (вузлiв) облiку послуги вiдповiдно до умов

З) оплачувати наданi послуги за цiнами/тарифами, встановленими вiдповiднсl До ЗaKOtlt),Illl|.L'lllii.

вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановленi цим дОгОвОРОМ;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежнотта газовот, санiтарних норм;

5) лопускати виконавця або його представникiв у свос житло (iнший об'скт нерухомого майна)

для перевiрки показiв вузлiв розподiльного облiку у порядку, визначеному законом i цим догов()роNl]

6) сплачувати у разi несво€часного здiйснення платежiв за спожитi послуги пеню в розvli;lltх.

установлених цим договором;
7) надавати виконавцю показання вузлiв облiку, що забезпечують iндивiдуальний облiк

споживання послуt,и з централiзованого водопостачання в примiщеннi споживача, В ПОРЯДКУ Та

строки, визначенi цим договором;
8) за власний рахунок проводити ремонт та замiну санiтарно-технiчних приладiв i пристрtli'в.

обладнання, iншого спiльного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установлено]\,l)
законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та мiстобудiвного законодавства (не допускати втручання у
внутрiшньобудинковi системи центра"лiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення,
Iх переобладнання) пiд час проведення ремонту чи реконструкцiТ житла (iншого об'екта нерухомого
майна), не допускати порушення законних прав та iHTepeciB iнших учасникiв вiдносиtt r,сфсрi
){([lт"цово-комунальtl их послуг;

l0) забезпечити свосчасну пiдготовку об'ектiв, що перебувають у його власнсlстi
(користуваннi), до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод.

41. Виконавець ма€ право:
l) вимагати вiд споживача дотримання вимог правил експлуатацiТ житлових примiulень.

санir,арно-гiгiснiчних правил i правил пожежноТ безпеки, нормативно-правових aKTiB v c(lcpi
комунtulьних послуг;

2) вимагати вiд споживача свосчасного проведення робiт з усунення виявлених непо.]lадо'к.

пов'язаних з отриманням послуг, що виниruIи з вини споживача, або вiдшкодування BapTocTi таких

робiт, якщо ix провiв виконавець;
3) доступу до житла (iнших об'сктiв нерухомого майна) споживача для перевiрки стану i зняття

показiв вузлiв облiку, що забезпечують облiк споживання послуг у булинку i примiщеннi спо>кива,rа.

в порядку, визначеному законом i цим договором;
4) обмежити (припинити) надання послуг в разi Тх не оплати або оплати не в повному обсязi в

порядку i строки, встановленi Законом Украihи "Про житлово-комунальнi послуги" та цим
договором, KpiM випадкiв, коли якiсть таlабо кiлькiсть послуг не вiдповiдае умовам цього договору;



5) звертатися до суду в разi порушення споживачем умов цього договору.
42. Виконавець зобов'язаний:
1) забезпеЧуватИ своечаснiсТь надання, безперервнiсть i вiдповiдну якiсть послуг згiдно iз

законодавством та умовами договорiв, зокрема шляхом створення системи управлiння якiстк,t

вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв;
2) вживати заходiв до забезпечення питною водою у разi порушення функuiонування систем

r te нтрал iзованого водопостачан ня та водовiдведення (аварiй н i ситуачiТ);

3) вирiшувати питання, пов'язанi з порушенням функцiонування систем центра;riз()l,il||(l, ()

водопостаЧання та водовiдвеДення (аваРiйнi ситуаЦiТ), вiдповiдно до плану оперативних дiй iз

забезпечення споживачiв питною водою у вiдповiдному населеному пунктi (районi);

4) подавати воду для протипожежних потреб;
5) забезпечити надiйне постачання послуг вiдповiдно до умов цього договору'
6) без додатковот оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку,

необхiднУ iнформачiЮ про цiни/тарифи, загальну BapTicTb мiсячного платежу, структуру uiн/тари(liв"

норми споживання та порядок надання послуг, ix споживчi властивостi, а також iншу iнформацit'о.

передбачену законодавством ;

7) своечасно проводити пiдготовку об'ектiв, що забезпечують надання послуГ та перебувають У

його власностi (користуваннi), до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензiТ та скарги споживача i проводи,ги

вiдповiднi перерахунКи розмiрУ платИ за послугИ в разi iX ненаданНя, надання не в повному обсязi,

несвосчасно або неналежнот якостi, а також в iнших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходiв до лiквiдацiт аварiй, усунення порушень якостi послуг, що ст€tлися з вини

виконавця або на об'ектах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власностi

( користуваннi), в строки, встановленi законодавством ;

l0) виплачУвати спожИвачу штраф за перевиЩення вс,ганОвлениХ cl-poKIB проведеtIllrl ill}ili)lllll\),

вiдновних робiт на об'сктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власьlостi

(користуваннi), у розмiрi, визначеному цим договором;
1l) своечасно реагувати на викJlики споживача, пiдписувати акти-претензiт, вести облiк вимог

(претензiй) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

l2) свосчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених непо-цаJ1()к-

пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

lЗ) iнформувати споживачiв про HaMip змiни цiн/тарифiв на комунiшьнi послуги вiдповiдно Дсl

законодавства;
l4) здiйснювати розподiл загальнобудинкового обсягу послуг мiж спiввласниками

багатоквартирного булинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;
l5) контролювати дотримання установлених мiжповiрочних iнтервалiв для засобiв

вимiрювальноТтехнiки, якi е складовою частиною вузла комерцiйного та розподiльного облiку;

16) протягом п'яти робочих днiв надсилати управителю або вiдповiдним виконавцям скарги

споживачiв щодо надання комунirльних послуг у разi, коли вирiшення таких питань нrшежить до
повноважень управителя або iнших виконавцiв послуг;

l7) самостiйнО протягоМ мiсяця, щО настае за розрахунковиМ перiодом, здiйсttкlва rи

IlepepaxygoK BapT,tlcTi послуГ за весЬ перiодТх ненадання, наданнЯ не в повноМу обсязi або Heгtiutu;ttti..,r

якостi вiдповiдно до порядку, визначеного Кабiнетом MiHicTpiB Укратни, а також сплаLlувати

споживачеВi неустойкУ (штраф) у розмiрi 0,0l вiдсоТка середньОдобовоТ BapTocTi споживання послуl,

з чентралiЗованогО водопостаЧання та централiзоВаногО водовiдведення, визначеноТ за попереднi l 2

мiсяцiВ (якщО попереднiХ мiсяцiВ нараховусТься менШ як 12 - за фактичний час споживання послуг).

за кожен день ненадання послуг, надання Тх не в повному обсязi або неналеrкноТ якосt,i (за

викJlюченням нормативних cTpoкiB проведення аварiйно-вiдновних робiт або перiоду, протягом якоl,о

вiдбувалися лiквiдацiя або усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, ltlo

виниru]и з вини споживача).

Вiдповiдальнiсть cTopiH за порушення договору
43. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання умов цього договору вiдповiдно

договору або закону.
44. У разi несвоечасного здiйснення платежiв споживач зобов'язаний сплатити пеню

0,0l вiдсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмiр сплаченот пенi

перевищувати l00 вiдсоткiв загальноТ суми боргу.

до цьог()

в розмiрi
не може



Нарахування пенi почина€ться з

строку внесення плати за послуги.
Пеня не нараховусться за умови

та житловi субсилiТ таlабо наявностi
нrlJlежним чином.

першого робочого дня, що настас за ocTaHHiM днем гранич||()Г()

наявностi заборгованостi держави за наданi населенню пiльги

у споживача заборгованостi з оплати працi, пiдтверд>кеноТ

45. Виконавець мае право обмежити (припинити) надання послуг споживачевi у разi

непогашення в повному обсязi заборгованостi з оплати спожитих послуг.

виконавець надсила€ споживачевi попередження про Т9, що у разi непогашен}tя ttиN,l

заборгованостi надання послуг може бути о6r.*a", (припинене), рекомендованим листом (з

повiдомленням про 
"py.ranr"; 

та an"*o' повiдомлення споживачевi через його особистий

кабiнет.ПоПередженнЯ .Гuno* може бутИ одержане споживачем (або його представником) особисто з

вiдмiткою про отримання.
таке попередження надсилаеться споживачевi не ранiше наступного робочого дня пiсля

зак i н чення гран ичного строку оплати, визначеного законодавством Tal або договором,

обмеження 1пр"rr"*е"rя) надання послуг здiйснюеться виконавцем вiдповiдно до частини

четвертот cTaTTi zo Ъапону укратни "про житлово_комунarльнi послуги" протягом з0 днiв з д1,1я

отримання споживачем попередження вlд виконавця,

46. Постачання послуг у разi iх обмеження (припинення) вiдновлю€ться в повному сrбсязi

протягоМ наступногО дня з датИ повногО погашеннJI заборгованостi за фактично спожитi послуги чl4 з

дати укладення угоди про реструкryризацiю заборгованостi,

витрати виконавця, пов'язанi з вiдновленням надання послуг споживачу, пlдлягають

вiдшкодуванню за рахунок споживача вiдповiдно до кошторису витрат на вiдновлення надання

послуг, складеного виконавцем.
47, У разi ненадання послуг, надання Тх не в повному обсязi або неналежнот якостi викоlIilB(|ltь

зобов'язанИй самостiйнО протягоМ мiсяця, щО настаС за розрахУнковим гtерiодом, здiйсtlt,t,t,и

перерахунок BapTocTi послуг за весь перiод ix ненадання, надання не в повному обсязi або неналежltот

"nb"ii 
вiдповiднО до порядкУ, визначенОго КабiнетОм MiHicTpiB УкраТни, а також сплатити спо)I(ивачу

неустойку (штраф) у'розмiрi 0,01 вiдсотка BapTocTi середньодобового споживання послуги,

визначеноТ .u поп.р"д"i 12 
'мiсяцiв (якщо попереднiх мiсяцiв нараховусться менш як 12 - за

фактичний час спожиВання послУги, аJIе не менше 15 днiв), за кожеН день ненадання послуг, Ha,]laLIlI,1'

Тх не В повномУ обсязi або неналежноТ якосТi (KpiM нормативнИх cTpoKiB проведення аварiйrlо-

вiдновних робii або перiоду, протягом якого здiйснюв€rлася лiквiдацiя або усунення виявлених

неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

48. Оформл"".r" пр"r"нзiй споживача щодо ненадання послуг, надання Тх не в повному обсязi

або HeHa.lteжHoT якостi здiйснюеться в порядку, визначеному статтею 27 Закону УкраТни "['Ipo

житлово-кОмунальнi послуги"' 
пання послчг здiйснr l Порядку проведен}]яПеревiрка вiдповiдностi якостi надання послуг здiйснюеться вiдповtдно дс

перевiрки вiдповiдностi якостi надання деяких комунальних послуг та послуг з управлlння

ба.ато*"ар..ирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання вiдповiдних послуг,

затвердженого постановою kабiнеry MiHicTpiB Укратни вiл

27 цlулня 20l 8 р. Nq l l45 (Офiцiйний вiсник УкраТни, 2019 р., J\Ъ 4, ст. l ЗЗ),

виконавець зобов'язаний прибути на викJlик споживача для проведення перевlрки як()с,l l

наданнЯ послуГ у строк не пiзнiше "i". 
npor".oM однiеТ доби з моменту отримання вiдповiдногil

повiдомлення споживача.
49. Виконавець не несе вiдповiдальностi за ненадання послуг, надання Тх не в повному обсязi

або неналежнот якостi, якщо доведе, що в точцi облiку послуг iх якiсть вiдповiдала виN{Oгiivl"

установленим цим договором та актами законодавства,

виконавець не несg, вiдповiдальностi за ненадання послуг, надання rx не в повному обсязi або

ненirлежноТ якостi пiд чаС перерв, передбачеНих частиною першою cTaTTi lб Закону УкраТни "Про

)китлово-комунальнi послуги".

Строк дiiдоговору, порядок i умови внесення до нього змiн,
продовження строку його дii та розiрвання

50. I-{ей договiР набирае чинностi з моменry акцептуваНня йогО споживачеМ, аJIе не ранlше Hl}K

через З0 днiв з ,оr.rrу опублiкування i дiе протягом одного року з дати набрання чинностi,



5l. Якщо за один мiсяць до закiнчення строку дii цього договору жодна iз cTopiH не повiдомить
письмово iншiй cTopoHi про вiдмову вiд договору, цей договiр вважаеться продовженим на черговий
однорiчний строк.

52. I_{ей договiр може бути розiрваний у разi прийняття рiшення спiввласниками щодо змiltи
моделi договiрних вiдносин вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону УкраТни "Про житлово-комунальнi
послуги".

53. Припинення дiТ цього договору не звiльняс сторони вiд обов'язку виконання зобов'язань,
якi на даry такого припинення з€uIишилися невиконаними, зокрема здiйснення перерахунку плати за
послуги в разi Тх ненадання, надання не в повному обсязi, несвоечасно або неналежноТ якостi"
здiйсненrtя остаточних нарахувань плати за послуги та остаточни.х розрахункiв.

Прикiнцевi положення
54. Повiдомлення, документи та iнформацiю споживач надсилае виконавцю засобами зв'язку.

зазначеними в роздiлi "Реквiзити виконавця" цього договору. Виконавець надсилае повiдомлення,

документи та iнформацiю, що передбаченi цим договором, на поштову адресу споживача або iнtlип,tи

засобами зв'язку, зазначеними споживачем.
55. Спори, що можуть виникцли у проuесi виконання договору, сторони вирiшують шляхом

переговорiв. Неврегульованi питання вирiшуються у судовому порядку.
До невrlеzульованuх dанuм dozoBopoM пumань засmосовуюmься нормu Воdноzо KodeKcy YKpai'Htt, Цuвiльноzо

Коdексу \tKrtalHu, Законч Украiнч кПро пumну Body, пumне воdопосmачання mа воdовidвеdеНняу, ЗакоН YKpai.llu aIlorl

меmролоеiю mа меtпролоеiчну diяльнiсmьл, Правuл корuсmування сuсmе"мамu ценmDалiзованоео Ktl,u.yttultbtttl?tl

воdопосmачання mа воdовidвеdення в населенuх пункmах Украiнu, заmверdэrcенuх наказом Мiн:tюumлоколt.vнеоспу Bir)

27.0б.2008 NЬ ]90, Закону YKpar|Hu кПро эrumлово-колlунмьнi послуеuл. Закону Укра|нu кПро комерцiЙнuii rlбitiK

пепцово| eHerleii' mа воdопосmачаннял, Правuл наOання послvz з ченmралiзованоzо воDопосmачання lпct

uенmралiзованоzо воОовidвеdення заmверdсrенi посmановою КМУ вid 05.07,20l9p. М 690, МеmОduКu РОЗПОdiLtУ МЬК'

спожuвачсаvч обсяziв споасumuх у буdiвлi комунальнuх послуz, заmверdэrеноi' наказом MiHpeeioHy Bii 22 ЛuСmОПаdа

20]8 р. Ng 3 ! 5, Поряdкч вuзначення розмiру плапtl, Lцо справляеmься за понаdнормаmuвнi скudu сmiчнuх Bod dо cttcПle.lt

ttettпtptt,,tiзoBcltttleo воdtlвidвеdення, запверd:лкеноео наказом ]\,Iitttэееiоttу Bid l zОУdНЯ 20l7 Р, М 3lб, 17ОDЯdК)" t.trП)rtttttЛ

засобiв Bl|A,liDloBaпbHo| mехнiкч на перiоdччну повiрку, обслуеовування mа ремонm, ?аmверOженоzО пocl1llltl06olo

Кабiнеmу MiHicmpiB YKrtai:Hu Bid 8 лuпня 20l5 р, N 474, mа iHulux законоdавчuх mа норм.аmuвно-правовuх акtПiВ,

Реквiзити вшконавця
Комунальне пiдприемство <<Водоканал)
Вугледа рсь Koi MicbKoi тер иторiал ьн oi громади>>

85670, !онецька обл,, Волноваський район,
м. Вугледар, вул. 13 ,Щесантникiв, l3Б
едрпоу 40760817

р/р UA03335496000002600505 l 83З845
в АТ КБ кПриватбанк>,
lпн }{ь 40760810525l
Свiдоцтво лЪ l 605254500032
Тел.: (06273) 6-41-41
voda_vmr@ukr.net
Платник податку на прибуток
на загальних пiдставах

Контакти для передачi показань вузлiв облiку:
номер телефону 05 0-З 59-5 9 -89, 062'7 З -6-42-80
Контакти для довiдок:
номер телефону 050-ЗЗ2-89-95
чоdа_аЬопепt@u kr.net
офiчГйний аr.iпfо

tin

ýsg#явж;

еJlектрони

.Щмитро ДЗЮБАН



,Щодаток
до типового iндивiдуального договору про надання
послуг з централiзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведення

ЗАЯВА-ПРИСДНАННЯ
до iндивiдучtJlьного договору про надання

послуг з централiзованого водопостачання та

централ iзованого водовiдведення

ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централiзованого водопостачання ,та

централiзованого водовiдведення на офiuiйному веб-сайтi виконавця vodokanal.ugledar.info Tala(l<y

присднуюсь до договору про надання послуг з централiзованого водопостачання та централiзоtзаного

водовiдведення з комунzrльним пiдприемством кВодоканал> ВугледарськоТ MicbKoT територiitльнЬi

громади), еДРПОУ 40760817 з такими даними:
l. Iнформачiя про споживача:
l ) найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)

iдентифiкацiйний
адреса peecTpauiT

номер (код згiдно з еДРПОУ)

номер телефону
адреса електронноТ пошти
2) адреса примiщення споживача:
вуJlиця
номер
населе

район

булинку

область
iндекс
3) кiлькiсть осiб, якi фактично користуються послугами

2. Примiщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподiльного облiку централiзованого

водопостачання:

Вiдмiтка про пiдписання споя(ивачем цiсТ заяви-присднання:

(лата) (особистий пiдпис) (прiзвище, iм'я та по батьковi
(за наявностi)

номер квартири (примiщення)
ний пункт

Порядковий
номер

Заводський
номер, назва та

умовне
позначення
типу засобу

вимiрювальноТ
технiки

показання
засобу

вимiрювальноТ
технiки на дат}

уl(ладення
договору

Мiсце
встановлення

Дата
останньот
повiрки

Мiжповiрочний
iнтервал, poKiB

ПримiтKa


