
ДОГОВІР № 497 
з централізованого водопостачання

та водовідведення ~ .
м. Бориспіль «яо_»____[ / з _______ 2018 р.

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного _ господарства
«БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ» (далі - ВИКОНАВЕЦЬ) в особі директора Гануша Олександра 
Миколайовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» (далі - СПОЖИВАЧ) в 
особі директора Степанюка Ігора Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали 
цей договір (далі -  Договір) про нижченаведене:

І . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати СПОЖИВАЧУ послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення (далі — Послуги) у необхідних обсягах та відповідної якості, а 
СПОЖИВАЧ зобов’язується своєчасно і у повному обсязі оплачувати отримані Послуги за 
встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором.

2. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
2.1. Вартість наданих Послуг визначається за встановленими тарифами.
2.2. Тарифи на момент укладення Договору становлять:
- з централізованого водопостачання -  12 грн. 96 коп. за їм3 (з ПДВ);

- з централізованого водовідведення -  9 грн. 72 коп. за 1 м3 (з ПДВ).
2.3. Розрахунок вартості послуг виконується на підставі нормативного розрахунку, поданого 
СПОЖИВАЧЕМ.
2.4. У разі зміни тарифів, нормативів (норм) споживання, що діяли на час укладення Договору, 
оплата Послуг здійснюється за новими тарифами, нормативами (нормами) споживання з часу їх 
введення.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ
3.1. Кількість води, що постачається ВИКОНАВЦЕМ на об’єкти СПОЖИВАЧА, визначається за 
показниками приладів обліку, встановлених на межі балансової належності мереж СПОЖИВАЧА 
та ВИКОНАВЦЯ опломбованих і зареєстрованих ВИКОНАВЦЕМ.
3.2. Зняття показників засобів обліку здійснюється СПОЖИВАЧЕМ щомісячно до 20 числа та 
надаються ВИКОНАВЦЮ послуг. ВИКОНАВЕЦЬ перевіряє правильність зняття СПОЖИВАЧЕМ 
показників засобів обліку води.
3.3. Якщо засоби обліку тимчасово знято на повірку чи ремонт або їх зіпсовано, кількість 
використаної води визначається за середньодобовою витратою за останні два розрахункові місяці 
за показниками засобів обліку. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість 
води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку не менше 15 діб. 
Такий порядок зберігається до відновлення якісного обліку, але не більше як на один місяць. У разі 
невиконання цих умов у встановлені строки, водокористування вважається без обліковим і витрата 
води визначається згідно з п. 3.3. «Правил користування системами централізованого 
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008 
р. (далі -  Правила).
3.4. Якщо вести облік води за показниками засобу 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 (але не більше 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за 
попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців 
кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку не менше 
15 днів.
3.5. У разі виявлення представниками ВИКОНАВЦЯ фактів штучного втручання в роботу засобів 
обліку пошкодження або зриву пломб на них, а також в місцях з ’єднань та на запірній армату о. 
розрахунок витрат води проводиться за пропускною здатністю труби вводу при швидше уі шщу 
води в ній 2 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу (п. 3,3. 3.4 Ц і : ■
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13. ОБ'ЄКТИ СПОЖИВАЧА 
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95 (вода І стоки) житловий будинок тариф 22,68 і рн.

14. ІНШ І УМ О ВИ
14.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну сипу, 
по одному для кожної із сторін Договору.
14.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, 
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше, ніж цероз 7 
днів після настання таких змін.
14.3. Всі питання, що не передбачені цим Договором, регулюються чинним закоподанетлом 
України.
14.4. З моменту підписання цього Договору попередній договір, що стосується тою ж предмету, та. 
все листування щодо цього договору втрачає юридичну силу.
Обов’язкові додатки до Договору:

Додаток № 1 - Акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж 
та точка розподілу в якій здійснюється передача послуг від ВИКОІІАІИ ЦІ до СІ ЮЖИВАЧА. 
Додаток № 2 - Характеристика засобів обліку холодної води па момент укладання доювору.

ВИКОНАВЕЦЬ

15. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

СПОЖИВАЧ

КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
Юридична адреса:
08300, Київська область, м.
Бориспіль,
вул. Бежівка, 10;
код ЄДРПОУ 20578712;
р/р 26002702680026
в АТ «Райффайзен банк Аваль»,
МФО 380805;
ІПН 205787110043;
Свідоцтво платника ПДВ №
100257375;
Платник податку на прибуток на 
загальній
системі оподаткування 
Телефони:
Приймальня: 6-10-16 
Бухгалтерія: 6-74-03 
Юрист: 6-68-62
Диспетчерська служба: 6-68-59 
Відділ збуту: 6-68-61 
Виробничий відділ: 6-740) 1

ТОВ «Перший український 
експертний центр»
Юридична адреса:
04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 
буд. 15;
Поштова адреса:
04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 
буд. 15;
Код ЄДРПОУ 36844047; 
р/р 26002438700300 
в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві,
МФО 351005;
ІПН 368440426550;
Телефони: 044-220-06-12; 067-224- 
43-21.
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