
ПОВІДОМЛЕННЯ від 01.03.2022 року 
для споживачів – власників (користувачів) індивідуальних (садибних) житлових будинків 

про публічну пропозицію (оферту) КП «Водоканал» про укладення 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ  

про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, що є публічним договором приєднання  

 
  
 На виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,              
ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України у зв’язку з затвердженням постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85) типового публічного договору приєднання 
про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, Комунальне підприємство «Водоканал» Запорізької міської ради (код 
ЄДРПОУ 03327121 ) публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення 
Індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, що є публічним договором приєднання (далі – 
Публічний договір) для споживачів – власників (користувачів) індивідуальних (садибних) 
житлових будинків. 
 Публічний договір з власником (користувачем) індивідуальних (садибних) 
житлових будинків вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування 
тексту договору на офіційному веб-сайті КП «Водоканал» http://www.vodokanal.zp.ua, 
якщо такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (за наявності) 
шляхом фактичного виконання робіт із відключення будинку.  
 Для обслуговування КП «Водоканал» вузла (вузлів) комерційного обліку, в 
індивідуальному (садибному) житловому будинку, зокрема проведення періодичної 
повірки засобу вимірювальної техніки (у тому числі демонтаж, транспортування та 
монтаж), власник (співвласники) будинку повинні письмово повідомити про прийняте 
рішення протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті 
КП «Водоканал» http://www.vodokanal.zp.ua. У такому разі, витрати КП «Водоканал»  
відшкодовуються споживачами за рахунок плати за абонентське обслуговування.  
 У разі коли власник (співвласники) індивідуального (садибного) житлового 
будинку не повідомив КП «Водоканал» про прийняте рішення, заміна, обслуговування, 
ремонт та періодична повірка (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) 
вузла (вузлів) розподільного обліку або вузла (вузлів) обліку  в  індивідуальному 
(садибному) житловому будинку здійснюється за рахунок споживача. 
 Фактом приєднання споживача до умов Публічного договору є вчинення 
споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема 
надання  КП «Водоканал» підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, 
факт отримання послуг. 
 У зв’язку з тим, що даний Публічний договір є договором приєднання, його умови 
не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем). 
 Публічний договір розміщено на офіційному веб-сайті КП «Водоканал» 
http://www.vodokanal.zp.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі 
змістом цього Публічного договору кожної особи, що отримує та звертається до 
підприємства, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або 
централізованого водовідведення. 
 Індивідуальні споживачі - власники (користувачі) індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, які фактично користуються послугами з централізованого 
водопостачання та/або централізованого водовідведення або звертаються до                    
КП «Водоканал» для отримання вказаних послуг, вважаються такими, що ознайомлені, 
погоджуються та приєднуються до умов Публічного договору. 
 
- Індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та 
 централізованого водовідведення.  
- Заява-приєднання до індивідуального договору про надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення. 
- Перелік адрес індивідуальних (садибних) житлових будинків, які приєднуються до 
Публічного Договору. 


