
 

ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуг реалізації неочищеної води 

смт. Аули      «____» ____________ 202__р. 

 

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід», в 

особі начальника абонентного відділу Кириченко Ганни Сергіївни, що діє на підставі Довіреності 

№ 874/1 - 1/1 від 17.08.2020р., в подальшому «Виконавець», з однієї сторони, 

та_____________________________________________________________________, що є власником 

(користувачем) житлового будинку (іншої житлової нерухомості, земельної ділянки), на 

підставі_____________________________________________________________________________, 

від _________________________________________________________________________________,  

за адресою: смт. Аули, ________________________________ №______, в подальшому «Споживач»,  

з другої сторони, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом 

України Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері 

надання житлово-комунальних послуг № 1060-IX,  «Правилами надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення», затвердженими Постановою Кабінету 

Міністрів України № 690 від 05.07.2019р., «Правилами користування системами централізованого 

комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затвердженими 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 

(зі змінами), Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених 

пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному 

господарству від 05.07.1995 року № 30, а також дотримуватися норм, визначених іншими 

нормативними актами, що регулюють правовідносини, які виникають за цим договором (для 

Споживачів смт Аули та смт Кринички), а також на підставі   ст. ст. 901 - 907 Цивільного кодексу 

України, уклали цей договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору 

1.1. Виконавець зобов’язується надати Споживачу послуги реалізації неочищеної води (далі – 

Послуги), а Споживач зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити надані Послуги за 

встановленими цінами, кількістю,  у терміни і на умовах, передбачених цим Договором. 

1.2. Місцем надання послуг є водопровідний ввід з встановленим приладом обліку, який 

постачає неочищену воду на житловий будинок та/або інший об`єкт нерухомості за адресою:  

____________________________________________________________(назва нас. пункту та району) 

вул. (провул.)______________________________, _________(назва приміщ., буд., тощо), № _______ 

Та/або місцезнаходження земельної ділянки_________________________________, 

Кадастровий номер ____________________________________                                                                                                                                               

1.3. Суб’єкти користування послугами: 

власник будинку садибного типу та члени його сім’ї: всього __________(кількість осіб) 

наявність у власності транспортних засобів __________(тип, кількість) 

1.4. Характеристика об’єкта надання послуг: 

площа зелених насаджень, саду, огороду________ м2 

(згідно з технічним паспортом БТІ або правовстановлюючим документом); 

Період поливу за даним договором встановлено з 01 травня по 31 серпня; 

 

1.5. Характеристика засобів обліку неочищеної води: 

№ 

з/п 

Найменування та 

умовне позначення 

типу засобу 

вимірювальної техніки 

Заводський 

номер 

Перше 

показання/дата 

Місце 

встановлення 

Дата останньої 

періодичної 

повірки, 

міжповірочний 

інтервал 

Примітка 

       

       

1.5. Якість неочищеної (технічної) води повинна відповідати поточним показникам якості 

початкової води. При цьому допускається відхилення показників якості неочищеної (технічної) 

води на 50% від показників якості початкової води в місці водозабору. 

2. Договірна ціна на послуги та їх загальна вартість 

2.1. Договірна ціна на послуги на момент укладання договору, становить: 

- з надання послуг реалізації неочищеної води __________ грн/м3 з ПДВ. 

Особовий рахунок 

 

 



У разі прийняття Виконавцем або уповноваженим органом рішення про зміну договірної ціни 

на послуги, Виконавець у строк, що не перевищує 10 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про 

це Споживача у рахунках на оплату послуг та на офіційному веб-сайті Виконавця 

https://www.aulivoda.org.ua/.  

У разі зміни тарифів у період дії договору, нові тарифи застосовуються з моменту їх введення 

в дію без внесення додаткових змін до договору.  

Зміни в договірній ціні і термін їх введення додатково із Споживачем не узгоджується. 

2.2. Розмір щомісячної плати за надані послуги, згідно з нормативами (нормами) споживання 

на момент укладання цього договору становить: 

- санітарно гігієнічні потреби проживаючих _______ грн. 

- полив зелених насаджень (в період травень - серпень) _______ грн. 

- миття автомобіля (при наявності) ________ грн. 

3. Облік та порядок здійснення оплати послуг 

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

3.2. Оплата послуг здійснюється Споживачем щомісячно шляхом внесення платежів на 

рахунок Виконавця не пізніше 20 числа, що настає за розрахунковим. 

3.3. За несвоєчасне внесення плати за послуги із Споживача стягується пеня та неустойка 

згідно чинного законодавства і цього Договору. 

3.4. Плата за надані послуги при наявності засобів обліку води здійснюються за їх 

показниками по договірній ціні, вказаній в пункті 2.1. даного договору. 

3.5. Плата за послуги складається з: 

1)  плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженої договірної ціни на 

послугу та  обсягу  спожитої води; 

2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом 

Міністрів України; 

3)  плата за абонентське обслуговування  по договору / особовому рахунку на місяць (для 

будинків, у яких встановлений або не встановлений вузол комерційного обліку) становить 

26,734 грн з ПДВ (в т.ч. з реалізації  неочищеної води  18,07 грн з ПДВ); 

4)  плата за абонентське  обслуговування по договору / особовому рахунку на місяць (для 

будинків, у яких буде встановлений вузол комерційного обліку Виконавцем) становить 27,00 

грн з ПДВ (в т.ч. з реалізації  неочищеної води  18,336 грн з ПДВ; 

5)  у разі прийняття Виконавцем рішення про зміну розміру плати за абонентське 

обслуговування, визначеної цим договором, Виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати 

введення її у дію, повідомляє  про  це  Споживача  шляхом  публікації  такого  повідомлення на 

офіційному веб-сайті виконавця: https://www.aulivoda.org.ua/. 

6) у разі зміни договірної ціни у період дії договору нова договірна ціна застосовується з 

моменту її  введення в дію без внесення додаткових змін до договору. 

3.6. Встановлення та обслуговування засобів обліку проводиться Споживачем за власний 

рахунок, згідно чинного законодавства України. 

3.7. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством терміни підлягають періодичній повірці. 

За період державної повірки на протязі місяця обсяг реалізованої неочищеної води визначається за 

середньомісячними показниками засобів обліку за попередні три місяці. У разі перевищення 

терміну повірки засобів обліку понад місяць з вини Споживача, плата за послуги вноситься згідно з 

нормативами (нормами) споживання. 

3.8. Якщо вести облік води за показниками засобів обліку неможливо з причин, що не залежать 

від Споживача та зафіксовані в установленому порядку (зняття засобу обліку Виконавцем, 

пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу обліку через 

несправності, що виникли в його механізмі, тощо), кількість використаної води за термін 

відсутності засобу обліку, плата за послуги з моменту їх виявлення, вноситься згідно з нормативами 

(нормами) споживання. 

3.9. Нарахування плати за полив зелених насаджень, саду, городу проводиться згідно розміру 

земельної ділянки. 

3.10. Плата за послуги вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця через банківські 

установи, Укрпошту або в інший дозволений законодавством спосіб. 

3.11. Показання вузлів комерційного обліку на перше число щомісяця надаються Споживачем 

Виконавцеві:  



а) в період останніх двох днів розрахункового періоду та перших трьох днів місяця наступного 

за розрахунковим з використанням особистого кабінету Споживача в мережі Інтернет;  

б) в період останніх двох днів розрахункового періоду одним із таких способів, як телефоном, 

електронною поштою, повідомленням, або в інший спосіб, доведений до відома Споживача на 

офіційному сайті Виконавця в мережі Інтернет, крім випадків, коли зняття показань здійснюється 

Виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань. 

 3.12. У разі недопущення Виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань або у 

разі ненадання у визначений договором строк Споживачем Виконавцеві показань відповідного 

вузла обліку, Виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання 

відповідної послуги за попередні 12 місяців. Після відновлення надання показань відповідних вузлів 

обліку Виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги. 

3.13.  Незалежно від нарахування пені Споживач оплачує інфляційні та річні у порядку та 

розмірі, визначеному статтею 625 Цивільного кодексу України.  

В разі утворення боргу оплата за надані послуги, що надходить від Споживача, незалежно від 

зазначеного в платіжному документі призначення платежу, може зараховуватися Виконавцем в 

погашення вимог Виконавця в такій черговості: 

1) у першу чергу сплачується плата за абонентське обслуговування; 

2) в другу чергу сплачується пеня, інфляційні, річні, неустойка та витрати Виконавця, понесені 

ним для стягнення заборгованості з Споживача; 

3) у третю чергу сплачується заборгованість Споживача за абонентське обслуговування і 

реалізації  неочищеної води  за найдавнішим терміном її виникнення; 

3.14. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської 

діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послуги, зобов’язаний 

звернутися до Виконавця з відповідними документами для внесення змін до договору. 

4. Права та обов’язки сторін 

Споживач має право на: 

4.1. Отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами 

договору; 

4.2. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх 

вартість, загальну суму місячного платежу, тариф, нормативи (норми) споживання, режим надання 

послуг; 

4.3. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача і членів його сім’ї 

(у разі опломбування Виконавцем запірних вентилів у будинку садибного типу та відновлення цих 

послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок Виконавця протягом трьох діб, згідно з письмовою 

заявою); 

4.4. Зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або 

членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх 

відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження 

військової служби, відбування покарання); 

4.5. Встановлення засобів обліку води спеціалізованою організацією за рахунок коштів 

Споживача та взяття їх Виконавцем на абонентський облік; 

4.6. Ознайомлення з нормативно - правовими актами у сфері житлово - комунальних послуг; 

4.7. Внесення за погодженням з Виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за 

послуги. 

Споживач зобов’язаний: 

4.8. Придбати і встановити прилад обліку неочищеної води, який буде перебувати у нього на 

балансі та обслуговуванні. 

4.9. Оплачувати послуги та неустойку в розмірі та строки, установлені цим договором; 

4.10. Повідомляти Виконавця протягом десяти календарних днів з дати події про зміну у складі 

сім’ї, осіб, термін тимчасового проживання яких у будинку перевищив місяць, а також про зміни у 

стані підсобного господарства і санітарно - технічного обладнання; 

4.11. Забезпечити доступ до засобів обліку води представників Виконавця на їх вимогу, за 

наявності в них відповідного посвідчення для проведення технічного, профілактичного огляду та 

зняття контрольних показників засобів обліку неочищеної води;  

4.12. Забезпечити доступ до засобів обліку води представників Виконавця на їх письмову 

вимогу, в робочий час з 8.00 по 17.00,  в день зазначений в такій вимозі, за наявності в них 



відповідного посвідчення для проведення технічного, профілактичного огляду та зняття 

контрольних показників засобів обліку неочищеної води. 

4.12. Дотримуватися вимог нормативно - правових актів у сфері житлово - комунальних 

послуг; 

4.13. Забезпечувати цілісність та збереження засобів обліку неочищеної води, пломб та 

деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспожив-

стандарту та Виконавцем в місцях з’єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого 

обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування та не втручатися в їх роботу, та 

забезпечувати невтручання в роботу засобів обліку неочищеної води, пломб та деталей пломбування 

третіх осіб, та/або осіб, що спільно проживають з Споживачем; 

4.14. У разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у розмірі 1% від суми 

заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ніж 100% загальної суми боргу; 

4.15. Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з 

отриманням послуг, що виникли з його вини; 

4.16. За власний рахунок проводити ремонт та заміну водопровідного вводу, санітарно - 

технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу; 

4.17. У разі встановлення Виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів 

обліку неочищеної води відшкодовувати вартість робіт з проведенням їх експертизи, метрологічної 

повірки та ремонту згідно із законодавством; 

4.18. Проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і 

пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством 

порядку; 

4.19. Письмово, шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житла 

(іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі 

Споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;  

4.20. Дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм;  

4.21. Надавати Виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, 

показання комерційного обліку в порядку та строки, визначені договором. Якщо покази 

комерційного обліку Споживачем (Споживачами) не надані - для розрахунків беруться покази, зняті 

Виконавцем незалежно від присутності Споживача; 

4.22. Нести відповідальність, в тому числі матеріальну за власне та/або з боку сторонніх осіб 

втручання в роботу засобів обліку неочищеної води, пломб та деталей пломбування, встановлених 

представниками територіальних органів Держспоживстандарту та Виконавцем в місцях з’єднань 

засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від 

місця його розташування. 

Виконавець має право: 

4.23. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню 

у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ніж 100% загальної 

суми боргу; 

4.24. Вимагати від Споживача дотримання нормативно - правових актів у сфері житлово - 

комунальних послуг; 

4.25. Вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з 

отриманням послуг, що виникли з вини Споживача; 

4.26. Доступу в приміщення Споживача для проведення технічного огляду і перевірки 

показників засобів обліку води відповідно до законодавства; 

4.27. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показників засобів обліку води 

звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та 

метрологічної повірки; 

4.28. Проводити обстеження водопровідних систем Споживача, приладів та пристроїв на них, 

засобів обліку, контролювати раціональне водоспоживання, та складати акти за результатами цих 

обстежень. Акт оформлюється за підписами представника Виконавця та представника Споживача. 

У разі відмови Споживача підписати акт, він підписується представником Виконавця з відповідним 

записом про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в 

ньому терміни. Копія акту вручається Споживачу. 

4.29. Проводити відключення Споживача від мереж неочищеної води в разі відсутності 

оплати, оплати не в повному обсязі, не допуску представників Виконавця для  проведення 



технічного, профілактичного огляду та зняття контрольних показників засобів обліку неочищеної 

води. 

4.30. Вимагати від Споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та 

прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших 

нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;  

4.31. Вимагати від Споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних 

з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт;  

4.32. Доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) Споживача для 

ліквідації аварій, усунення неполадок інженерного обладнання, його встановлення і заміни, 

проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку, 

що забезпечують облік споживання послуг у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами 

нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і договором;  

4.33. Обмежити (припинити) надання послуг з реалізації неочищеної води у разі втручання 

Споживача у роботу засобів обліку води,  та/або не забезпечення Споживачем режиму роботи 

засобів обліку, що виключають самовільне (несанкціоноване) отримання послуг з реалізації 

неочищеної води поза засобами обліку, що призвело до втручання  у роботу засобів обліку води з 

боку сторонніх осіб;  

4.34.  Звертатися до суду в разі порушення Споживачами умов договору;  

4.35. Отримувати інформацію від Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта 

нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача, у 

випадках та порядку, передбачених договором. 

Виконавець зобов’язаний: 

4.36. Своєчасно надавати Споживачу послуги в установлених обсягах відповідно до вимог 

законодавства та цього договору; 

4.37. Надавати Споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх 

вартість; 

4.38. Контролювати установлені міжповірочні інтервали засобів обліку неочищеної води. 

4.39. Відновлювати надання послуг за письмовою заявою Споживача шляхом зняття пломб із 

запірних вентилів; 

4.40. Забезпечувати за заявою Споживача взяття на абонентський облік засобів обліку; 

4.41. Зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або 

членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх 

відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження 

військової служби, відбування покарання); 

4.42.Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору. 

5. Відповідальність сторін 

5.1. Виконавець та Споживач несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

дійсного  Договору. 

5.2. За несвоєчасну оплату платежів за отримані послуги, на вимогу Виконавця Споживач, 

протягом 7 (семи) робочих днів сплачує пеню у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день 

прострочення, але не більше ніж 100% загальної суми боргу; 

5.3. За втручання Споживача у роботу засобів обліку води,  та/або не забезпечення 

Споживачем схоронності та збереження засобів обліку, що виключають самовільне 

(несанкціоноване) отримання послуг з реалізації неочищеної води поза засобами обліку, що 

призвело до втручання  у роботу засобів обліку води з боку сторонніх осіб Споживач сплачує 

Виконавцю неустойку (штраф) у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) грн, протягом 7 (семи) робочих днів з 

дня отримання вимоги про сплату неустойки.  

5.4. У разі дій чи бездіяльності Споживача, що призвели до порушень зазначених  в п.5.2. цього 

Договору Споживач сплачує неустойку (штраф) у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн, протягом 7 

(семи) робочих днів з дня отримання вимоги про сплату неустойки.  

5.5. За не допуск представників Виконавця  до засобів обліку та/або створення умов внаслідок 

дій чи бездіяльності Споживача та/або осіб, що з ним спільно мешкають, через які представники 

Виконавця не змогли потрапити  до засобів обліку Споживач сплачує неустойку (штраф) у розмірі 

1000 (однієї тисячі) грн., протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання вимоги про сплату 

неустойки. 



5.6. За не допуск представників Виконавця  до водопровідних мереж, що належать Споживачу 

та/або знаходяться за місцем проживання Споживача та осіб разом з ним проживаючих та/або 

створення умов чи перешкод внаслідок дій чи бездіяльності Споживача та/або осіб, що з ним 

спільно мешкають, через які представники Виконавця не змогли потрапити  до водопровідних 

мереж, що належать Споживачу та/або знаходяться за місцем проживання Споживача та осіб разом 

з ним проживаючих, Споживач сплачує неустойку (штраф) у розмірі 1000 (однієї тисячі) грн, 

протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання вимоги про сплату неустойки. 

5.6. Споживач несе матеріальну відповідальність за витоки води з водопровідного вводу 

Споживача (в тому числі від місця підключення в мережу Виконавця до місця установлення засобу 

обліку неочищеної води) в розмірі вартості втраченої води, що встановлений Виконавцем згідно 

розрахунків за пропускною спроможністю водопровідного вводу в місці підключення в мережу 

Виконавця за період, з дня викриття витоків. Якщо період кількості днів витоків неможливо 

встановити, розрахунок здійснюється за період 30 календарних днів. 

5.7. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг з реалізації неочищеної води 

у разі несплати поточної заборгованості за надані послуги та несплати Споживачем неустойки та 

порушень Споживачем умов цього Договору. 

5.8. Виконавець несе відповідальність за неналежне надання або ненадання послуг, згідно 

умов даного договору; 

5.9. Виконавець несе відповідальність за порушення зобов’язань, установлених цим 

договором за встановленої вини Виконавця. 

5.10. Господарські санкції передбачені пунктами 5.5, 5.6. цього Договору застосовуються за 

умови складання Виконавцем відповідного акту за участю Споживача, або у разі його відмови від 

підпису акту за участю не зацікавлених  третіх сторонніх фізичних чи юридичних осіб.   

6. Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві 

та порядок обмеження (припинення) надання послуг 

6.1. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві, є 

місце підключення мереж Споживача до мереж Виконавця. 

6.2. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі: проведення ремонтних і 

профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної 

експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та 

іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення Споживачеві через засоби 

масової інформації або на офіційному веб-сайті виконавця, із зазначенням причини та строку 

обмеження (припинення) в наданні відповідних послуг; ліквідації аварії, повідомивши Споживачеві 

через засоби масової інформації або на офіційному веб-сайті виконавця, про таку перерву не пізніше 

ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк 

перерви в наданні відповідних послуг.  

6.3.  Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг з реалізації неочищеної 

води  Споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за послуги з реалізації  

неочищеної води та/або порушення Споживачем умов цього Договору, протягом 2 робочих днів з 

дня отримання Споживачем попередження від Виконавця.  

6.4.  Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги Споживачеві (у разі 

непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги або не усунення порушень 

Договору) Виконавець надсилає Споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним 

заборгованості з оплати за спожиті послуги протягом 2 робочих днів з дня отримання попередження, 

надання йому послуг може бути обмежено (припинено). Таке попередження надсилається 

Споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати 

послуги за договором. Попередження надсилається Споживачеві рекомендованим листом (з 

повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення Споживачеві через його особистий кабінет 

або нарочним під підпис Споживача, або будь- якої дієздатної особи, яка проживає та/або 

зареєстрована у житлі Споживача.  

6.5.  У разі непогашення Споживачем заборгованості протягом 2 робочих днів з дня отримання 

попередження, Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг Споживачеві.  

6.6. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору про 

надання послуг.  

6.7.  Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного робочого дня з 

дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, усунення Споживачем 



порушень  цього договору або з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості 

та оплати витрат Виконавця, пов’язаних з припиненням та відновленням надання послуги 

Споживачеві.  

6.8. Витрати Виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги Споживачеві, 

відшкодовуються за рахунок Споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання 

послуг, складеного виконавцем. 

7. Форс - мажорні обставини 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії 

непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного 

характеру, дії органів самоврядування), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з 

умовами договору. 

8. Особливі умови, строк дії договору, його припинення або розірвання 

8.1. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного 

строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір 

вважається продовженим на один рік на тих же умовах на такий же строк. 

8.2.  Договір може бути розірваний Споживачем за умови попередження про це виконавця не 

менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску Виконавця для здійснення технічного 

припинення надання послуг. 

8.3. Договір може бути розірваний достроково у разі: 

а). зникнення потреби в отриманні послуги або відмови Споживача від користування 

послугами Виконавця (за письмовою заявою). 

б). на вимогу будь - якої із сторін, за умови направлення та отримання іншою стороною 

письмового попередження за 30 днів, за умови повного розрахунку та технічного припинення 

надання послуг. 

- в разі переходу до іншої особи права власності на об`єкт, який використовується послугами 

Виконавця; 

- в разі систематичного, тобто більше двох разів порушення Споживачем умов договору. 

8.4. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, 

у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні 

для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних» та інших законодавчих актів. Представники Сторін 

посвідчують, що отримали інформацію про свої права, визначені статтею 8 Закону України «Про 

захист персональних даних». 

9. Інші умови 

9.1. Межі експлуатаційної відповідальності щодо зовнішніх водопровідних та каналізаційних 

мереж встановлюються Сторонами «Актами розмежування балансової належності водопровідних 

та каналізаційних мереж» за формою, встановленою Виконавцем. 

КП ДОР «Аульський водовід» обслуговує лише ті мережі, споруди і обладнання, які 

перебувають в нього на балансі.  

9.2. Межами розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві та 

розмежування відповідальності за стан і експлуатацію водопровідних мереж є точка приєднання 

водопровідних мереж Споживача до мереж Виконавця, розташована в колодязі, обладнаному 

запірною арматурою та вузлом комерційного обліку. 

9.3.  У разі припинення Виконавцем послуг реалізації  неочищеної води  відповідно до умов 

цього договору, за наслідки відключення об’єкта водоспоживання від мереж реалізації  неочищеної 

води  Споживач несе повну відповідальність.  

9.4. Сторони визнають, що електронний документ, сформований та переданий за допомогою 

сервісів Виконавця є оригіналом та має таку ж юридичну силу, як і документ, який міг би бути 

створений однією зі Сторін на паперовому носії та скріплений підписом і печаткою однієї або обох 

Сторін. 

9.5. Сторони домовились, що строк позовної давності щодо стягнення заборгованості та 

штрафних санкцій за цим Договором буде становити 5 років. 

9.6. Споживач відповідає за цілісність та збереження вузлів обліку, пломб, з`єднань, запірної 

арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження. 

9.7. Якщо полив присадибних ділянок, необладнаних засобами обліку, здійснюється в період, 

що не входить до поливного сезону (з 01 травня по 31 серпня), на підставі акту обстеження 



здійснюється нарахування за полив присадибної ділянки, згідно даних технічного паспорту в тому 

місяці, в якому виявлено полив. 

9.8. Цей Договір укладається  шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача 

на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору сторонами. 

9.9. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України 

і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.  

9.10. Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в 

повному обсязі шляхом акцептування. 

9.11. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього Договору публічної  

оферти:  

- факт отримання послуг реалізації  неочищеної води; 

- оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними  цим Договором та у 

відповідності до діючого законодавства; 

- письмова заява-приєднання Споживача про прийняття умов цього Договору на адресу 

Виконавця. 

9.12. Укладаючи цей Договір Споживач погоджується з повним та безумовним прийняттям 

положень цього Договору та всіх додатків, які є невід`ємними частинами Договору. 

 

Відмітки про згоду інших співвласників приміщення на укладення договору одним із 

співвласників: 

 

Номери телефонів аварійних служб, у разі виникнення аварій та інших надзвичайних 

ситуацій: 

 Диспетчерська служба 063-303-74-41 

 Абонентний відділ (смт Аули 063-303-74-15), (смт Кринички 093-115-18-77), VIBER 063-303-

74-28 

9.1. Споживач надає письмову згоду на використання персональних даних, згідно Закону 

України від 01.06.2010р. № 2297 - VI «Про захист персональних даних». 

 

Юридичні адреси і реквізити сторін 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Виконавець Споживач  
КП ДОР «Аульський водовід»_  

Комплекс будівель та споруд № 2  

смт Аули, Кам’янський район  

Дніпропетровська область, 52300, (прізвище, ім’я та по батькові) 

код ЄДРПОУ 34621490  

р/р  UA 443363102600200100100865556  

у АТ «Ідея Банк» у м. Львів, МФО 336310, (РНОКПП, адреса) 

ІПН 346214904198,   

Виконавець є платником податку на загальних умовах   

тел. (0892) 500-533, (0892) 500-532 тел.  

E-mail:  aulypriem@ukr.net E-mail:   

сайт https://www.aulivoda.org.ua/   

  

Віталій НЕОПРЯТНИЙ /______________________/ 

https://www.aulivoda.org.ua/


Додаток 

до Публічного індивідуального договору 

про надання послуг реалізації неочищеної води 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до Публічного індивідуального договору  

про надання послуг реалізації неочищеної води 

 

Ознайомившись з умовами Публічного індивідуального договору про надання послуг 

реалізації неочищеної води на офіційному сайті виконавця  https://www.aulivoda.org.ua/ 

приєднуюсь до договору про надання послуг реалізації неочищеної води Комунального 

підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід»  з такими даними. 

1. Інформація про споживача: 

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) 

___________________________________________________________________________ 

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _________________________________ 

адреса _____________________________________________________________________ 

номер телефону _____________________________________________________________ 

адреса електронної пошти ____________________________________________________; 

2) адреса приміщення споживача: 

вулиця _____________________________________________________ 

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________ 

населений пункт _____________________________________________ 

район _______________________________________________________ 

область ____________________________________________________ 

індекс ______________; 

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________. 

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку (в 

індивідуальному (садибному) житловому будинку – вузлом комерційного обліку) реалізації 

неочищеної води : 

 

№ 

з/п 

Найменування та 

умовне позначення типу 

засобу вимірювальної 

техніки 

Заводський 

номер 

Перше 

показання/дата 

Місце 

встановлення 

Дата останньої 

періодичної 

повірки, 

міжповірочний 

інтервал 

Примітка 

       

       

 

Я, _______________________________________________________________________, 

паспорт серії _______ № ____________, виданий ____________________________________ від 

________________________ року, на виконання вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., даю згоду КП ДОР «Аульський водовід» на автоматизоване 

оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які  мають 

право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове збереження 

персональних даних незалежно від терміну дії договору та його закінчення. 

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання: 

 

 

«_____»  _______________202__року       _______________            ____________________                   
       (підпис)    (ПІБ)   

  

https://www.aulivoda.org.ua/

