
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про необхідність укладення типового договору з індивідуальним споживачем у будівлі, 

приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна 
МКП "Покровводоканал" інформує, що відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про 

житлово-комунальні послуги" (далі – Закон) та пункту 6 Правил надання послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, надання житлово-комунальних 
послуг здійснюється виключно на договірних засадах. 

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових 
договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено 
окрему модель типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення власникам індивідуальних (садибних) житлових будинків – 
типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними 
об'єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення. 

Відповідно статті 13 Закону з пропозицією про укладання договору про надання 
комунальних послуг або про внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши 
письмово другій стороні проект відповідного договору, складений згідно з типовим договором. 

Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками 
індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з 
дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування 
та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) 
від комунальної послуги. 

На підставі наведеного МКП "Покровводоканал" пропонує власникам індивідуальних 
(садибних) житлових будинків ознайомитись із опублікованим на цьому веб-сайті та на 
офіційному веб-сайті Покровської міської ради Дніпропетровської області https://pkrv.dp.gov.ua/ 
текстом затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 типового 
договору з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами 
нерухомого майна. 

У разі незгоди з положеннями цього типового договору споживачі мають право 
відключитись від мережі централізованого водопостачання, відмовившись таким чином від 
комунальної послуги, про що письмово повідомити МКП "Покровводоканал" протягом 30 днів з 
дня публікації цього повідомлення. 

Користування послугою централізованого водопостачання без укладення договору із 
виробником послуг (МКП "Покровводоканал") забороняється! 

За відсутності заяв споживачів про відмову від комунальних послуг та відсутності будь-
яких інших дій, які свідчать про відключення споживачів від послуг, по закінченню вказаних 30 
днів згода на укладання типового договору буде вважатися наданою безумовно і публічний 
договір приєднання буде вважатись укладеним із споживачами в день закінчення цього 30 
денного строку. 

Форма публічного договору приєднання (договору публічної оферти) з індивідуальним 
споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про 
надання послуг з централізованого водопостачання. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю! 
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