
Договір №   

про надання послуг зливної станції з прийому стічних вод 

м. Мелітополь                     «__»  ___2021 року                                                                                                                                       

 

 Комунальне підприємство "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької 

області в особі в особі заступника директора  Камлик Ганни Григорівни,  яка діє на  підставі  наказу 

від 02.01.2020 №2, (далі  -  Виконавець),  з  однієї сторони і __________________, який діє на підставі 

_____________,  (далі – Перевізник), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Предмет договору 

1.1 Предметом договору є послуги зливної станції з прийому стічних вод, що привозяться 

Перевізником на спеціальному транспорті. 

Водночас перевезення стічних вод від вигрібної ями Перевізником, до зливної станції КП 

«Водоканал» ММР ЗО, не є Предметом Договору. 

1.2 Виконавець зобов'язується надавати послуги зливної станції з прийому стічних вод, а Перевізник 

зобов'язується вчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах даного Договору. 

1.3 Сторони зобов'язуються керуватися діючими Правилами користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, 

затведженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

27.06.2008  №190 (зі змінами),  Правилами  приймання  стічних  вод   до   систем  централізованого 

водовідведення, затвердженими  наказом Міністерства регіонального розвитку та житлово – 

комунального господарства України від 01.12.2017 №316, Правилами приймання стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м.Мелітополя, затвердженими рішенням виконавчого 

комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.07.2018 № 149. 

2. Порядок розрахунків за надані послуги 

2.1  Усі розрахунки за послуги, передбачені цим договором, здійснюються виходячи із фактичних 

обсягів із застосуванням  вартості послуг зливної станції з прийому стічних вод - 8,12 грн. за 1 куб.м 

(з ПДВ) з урахуванням  тарифу на централізоване водовідведення (постанова НКРЕКП від 16.12.2020 

№ 2499) - 19,512 грн. за 1 куб.м (з ПДВ). 

 2.2 У випадку зміни тарифів оплата Перевізником наданих йому послуг здійснюється за новими 

тарифами без  зміни  умов  Договору, шляхом укладання додаткової угоди.   

2.3 Перевізник розраховується за послуги  при отриманні талонів у бухгалтерії КП «Водоканал» ММР 

ЗО з попередньою оплатою 100%. 

2.4 Передача талонів на зливання стічних вод іншим суб’єктам господарювання або фізичним особам 

забороняється. 

2.5 Після закінчення календарного року, Виконавець має право  продовжити термін дії 

невикористаних талонів. 

 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1 Перевізник має право: 

3.1.1 Вимагати від Виконавця виконання зобов'язань, передбачених даним Договором. 

3.2. Перевізник зобов'язаний: 

3.2.1 Самостійно і за власний рахунок здійснювати вивіз стічних вод, що накопичились у вигрібних 

ямах споживачів, тільки на зливну станцію. 

3.2.2  Своєчасно сплачувати за талони. 

3.2.3 Дотримуватись Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення 

м.Мелітополя. 

3.3 Виконавець має право: 

3.3.1 Здійснювати контроль за виконанням Перевізника договірних зобов'язань, особливо стосовно 

якості стічних вод, що скидаються. 

3.4 Виконавець зобов'язується: 

3.4.1 Вчасно прийняти стічні води на зливній станції, які по якісному складу відповідають Правилам 

приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Мелітополя. 

 

 

4.Особливі умови 



4.1 Забороняється зливати на зливальну станцію осад зі шламонакопичувачів, жироуловлювачів і 

нафтовловлювачів. 

4.2 До скиду на зливальну станцію допускаються нафтопродукти тільки в розчиненому та 

емульсованому стані.  

5. Відповідальність сторін 

5.1 Сторони відповідають за невиконання зобов'язань відповідно до діючого законодавства України й 

зазначених в цьому Договорі нормативних документів.  

5.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору при настанні форс-

мажорних обставин (дія надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного 

характеру). За цих умов Виконавець не несе відповідальності за збиток, нанесений Перевізнику  у 

результаті неможливості прийняття стічних вод на зливну станцію.  

6. Порядок вирішення спорів 

6.1 Всі суперечки, що виникають під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У 

разі, якщо не вдається вирішити суперечки  шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому 

порядку . 

7. Строк договору 

7.1 Даний договір укладений з моменту підписання сторонами  і діє до 31.12.2021. Договір 

продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії 

одна із сторін письмово не заявить про його розірвання.  

7.2 Договір складається в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

8. Інші умови 

8.1 Всі питання, які не передбачені даним договором, регулюються нормами чинного законодавства 

України, а  також іншими нормативно-правовими актами. 

8.2  Шляхом підписання цього Договору  Перевізник дає свою згоду щодо обробки Виконавецем  

своїх персональних даних для ведення  бази персональних даних контрагентів з метою забезпечення 

реалізації  правових та податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також 

підтверджує, що він ознайомлений та йому відомі його права та обов’язки визначені Законом України 

«Про захист персональних даних» від 01.06.2010. При зміні своїх персональних даних Перевізник 

зобов’язаний надати не пізніше 5 робочих днів Виконавцю уточнену інформацію, завірені копії 

документів для внесення його нових особистих даних до Договору.                                                                      

9. Юридичні реквізити й адреси сторін 

                                   Виконавець                                         Перевізник 

КП «Водоканал» ММР ЗО                                                 

 

код  ЄДРПОУ  03327090     

вул. Покровська, 100 

м. Мелітополь, 72312 

 

п/р 26002217977 

в  ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»                  

МФО 320478   

IBAN: UA133204780000000026002217977 

тел.: (0619)440676 (приймальня) 

(0619)448750 (договірна група)    

e-mail: melvoda@mlt.gov.ua)    

 

 ПРИМІТКА: Споживач ознайомлений з 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  приймання  стічних  вод   до   системи  централізованого водовідведення, 

затверджених  рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 

12.07.2018 №149. 

Заступник директора                                                   

 

 

____________________________Г.Г.Камлик                          ____________________ 

М.П.                                                                                                

mailto:melvoda@mlt.gov.ua

