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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМАМИ 

 централізованого комунального водопостачання та водовідведення на 

території Руськополянської сільської територіальної громади 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Правила користування системами централізованого комунального водопостачання 

та водовідведення на території Руськополянської сільської територіальної громади (далі - 

Правила) визначають порядок користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення населених пунктів Руська Поляна, Геронимівка, Дубіївка. 

Ці Правила є обов’язковими для всіх споживачів (юридичних та фізичних осіб), що 

мають у власності (користуванні, оренді, найму) приміщення, будинки, споруди, системи 

водопостачання і водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого 

комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів Руська Поляна, 

Геронимівка, Дубіївка, і з якими комунальним підприємством / господарством укладено 

договір на отримання питної води, та/або скидання стічних вод,  або які до моменту 

укладення договору фактично користуються цими послугами. 

         1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: 

Споживачі  – фізичні або юридичні особи, які отримують або мають намір отримати послуги 

з водопостачання та/або водовідведення, є власниками (наймачами, орендарями) 

приміщення, будинку, споруди, або яким належить право володіння користування та 

розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, зареєстроване у встановленому порядку, 

системи водопостачання та/або водовідведення яких безпосередньо приєднані до систем 

централізованого водопостачання та/або водовідведення , з якими виробником укладено 

договір на отримання питної води, та/або скидання стічних вод, або які до моменту 

укладення договору фактично користуються цими послугами. 
 

Виконавець комунальної послуги – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення . 
 

Порушник – споживач, який самовільно без отримання відповідного дозволу і укладення 

договору, приєднався до мереж централізованого комунального водопостачання та/або 

водовідведення, або користується послугами з водопостачання, та/або водовідведення. 
 

 Водопровідна мережа – трубопроводи до яких приєднуються вводи споживачів. 
 

Мережа водовідведення – мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель в 

цілому. 
 

Вулична мережа водовідведення – трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків 

тощо. 
 

Межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водопостачання та 

водовідведення і споруд на них між власниками і користувачами. 



 

 

 

Технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єктів 

будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо 

водопостачання, водовідведення. 
 

Точка розподілу – місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами 

обліку та регулювання. 

 Інші терміни цих Правил вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі 

України та інших законах України. 

         1.3. Ці Правила впорядковують відносини між Споживачами та Виконавцями 

комунальних послуг на території Руськополянської сільської територіальної громади. 

         1.4. Договірні відносини щодо користування системами централізованого 

комунального водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на договірних 

засадах відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про 

житлово-комунальні послуги" . Договори про надання житлово-комунальних послуг 

укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом 

Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно 

до закону.  

         1.5. Послуги Споживачам надаються безперебійно, виключно за винятком часу перерв 

на ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні 

комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має 

бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами.  

         1.6. У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов’язаний 

повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніш як за 10 

днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили). 

У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг. 

         1.7. Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові.  

         1.8. Тарифи на послуги водопостачання повинні розраховуватись та затверджуватись 

згідно з діючим законодавством. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про 

зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати 

введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних 

органів. 

         1.9. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним 

станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в 

приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні  мережі 

та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця до мереж 

водопостачання та/або водовідведення та обладнання для контролю, а також для виконання 

відключення і обмеження водопостачання відповідно до встановленого порядку. В разі 

перешкоди у доступі представникам Виконавця до мереж та обладнання Споживач несе 

відповідальність  відповідно до чинного законодавства України. 

         1.10. Споживач і Виконавець несуть відповідальність за недотримання вимог цих 

Правил та чинного законодавства України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО СИСТЕМ КОМУНАЛЬНОГО 

ВОДОПРОВОДУ 

  2.1 Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення 

замовнику таких послуг надаються технічні умови. 

Для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання 

та/або водовідведення Споживач подає до Виконавця таких послуг: 

заяву; 

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на 

відповідній території. 

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних 

інженерних мереж та місць приєднання до них об'єкта будівництва. 

2.2.Виконавець послуг надає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою 

протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей 

споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та/або 

водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця 

розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – 

підвищувачів тиску. 

2.3 Виконання технічних умов є обов’язковим при розробленні проектів на об’єкти 

будівництва. 

2.4 Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих 

систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (включаючи приєднання до 

будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).         

  При виявленні самовільного користування або приєднання до комунальних систем 

водопостачання / водовідведення представником Виконавця послуг  складається акт в двох 

примірниках, один з яких видається самовільному користувачу. Якщо самовільний 

користувач не згодний зі змістом акта, він зобов’язаний підписати акт із вказівкою своїх 

заперечень по заявлених претензіях. При відмовленні винного в цих діях від підписання 

акта, акт вступає в силу в односторонньому порядку з позначкою “від підпису відмовився”. 

Нарахування безоблікового споживання води проводиться відповідно до вимог п.п. 3.3., 

3.4. Наказу  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 

27.06.2008 року  (зі змінами). 

     2.5. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, 

встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрат, а також приєднання вводу до 

комунального водопроводу (урізання), промивка й хлорування мережі здійснюються силами 

й коштами Замовника під технічним наглядом представників ВИКОНАВЦЯ. 

    2.6. Приєднувати нові вводи до системи  комунального водопостачання, не обладнані 

пристроями обліку споживання води забороняється. 

  3. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА  КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

3.1. Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється виробником і 

споживачами засобами вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру або 

пройшли державну метрологічну атестацію. 

 

3.2. Вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі 

балансової належності мереж виробника та споживача, або за згодою виробника в 

приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу 



 

 

водопровідного вводу. 

  

3.3. Обладнання вузла обліку здійснюється за рахунок споживачів. 

  

3.4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до 

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" 113/98-ВР, а також інших 

нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. 

3.5.Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період експлуатації засобів обліку, 

можуть використовуватись до закінчення встановленого граничного строку служби, після 

чого здійснюється їх заміна. 

 

3.6. У разі відсутності у споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт 

існуючого виробник має право зобов'язати споживача встановити або замінити засіб обліку у 

визначений ним термін відповідно до умов договору. 

3.7. Засоби обліку в місцях їх приєднання до трубопроводів повинні бути опломбовані 

представником Виконавця послуг і захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, 

яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. Засувки на обвідних лініях 

повинні бути опломбовані виробником. Неопломбовані засоби обліку до експлуатації не 

допускаються. 

3.8.Споживач забезпечує захист приміщень, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, 

талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в 

належному стані; не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує доступ представників 

Виконавця послуг за службовими посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв 

та обладнання. 

3.9.Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. 

Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать споживачам (крім 

квартирних), виконуються за їх рахунок. У разі виникнення у споживача обґрунтованих 

сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до виробника або 

спеціалізованої організації з заявою про його позачергову повірку. 

 

3.10.У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також на їх з'єднувальних 

частинах, накладених представником виробника, виявлення фактів штучного впливу на 

роботу засобів обліку виробник має право вимагати від споживача проведення позачергової 

їх повірки до закінчення встановленого для них міжповірочного інтервалу з метою контролю 

правильності їх показів. 

У таких випадках позачергова повірка засобів обліку виконується за рахунок споживача. 

 

3.11.Зняття показів засобів обліку здійснюється представником виробника у присутності 

споживача або самим споживачем. Виробник перевіряє правильність зняття споживачем 

показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості 

скинутих стічних вод. Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами 

засобів обліку та поданими споживачем відомостями, виробник проводить перерахунок 

кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої 

перевірки до моменту виявлення розбіжності згідно з показниками засобів обліку. Цей 

перерахунок здійснюється за умови, якщо виробником не було виявлено фактів штучного 

втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб. 

 

4. Розрахунки за відпущену питну воду та приймання стічних вод 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113/98-%D0%B2%D1%80


 

 

4.1. Розрахунки за спожиту питну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показів 

засобів обліку. 

4.2. Розрахунки за використану воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з 

моменту опломбування їх з'єднувальних частин до вузла обліку представником виробника. 

4.3.Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до 

систем централізованого комунального водопостачання та/або водовідведення або 

самовільно користується ними. 

 

 4.4. У разі безоблікового водокористування виробник виконує розрахунок витрат води за 

пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її 

повним перерізом протягом 24 годин за добу. 

 

4.5. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня 

початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування 

виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць. 

  

4.6.Розрахунки за спожиту питну воду та скид стічних вод здійснюються усіма споживачами 

щомісячно відповідно до умов договору. Рахунки за воду і за скидання стічних вод до 

мережі водовідведення виписуються Виконавцем послуг споживачам. 

 

4.7.Плата за воду, яка використовується на поливання дворів, вулиць, зелених насаджень, 

газонів, прибирання громадських і дворових туалетів тощо, сплачується споживачами 

(субспоживачами) відповідно до показів засобів обліку води, норм водоспоживання, тарифів, 

втановлених рішеннями виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

 

4.8.При відсутності засобів обліку у випадках перерв у водопостачанні тривалістю понад 6 

годин на добу при цілодобовому водопостачанні або більше трьох діб на місяць у разі подачі 

води за добовим графіком розрахунок за відпущену воду здійснюється за нормативами 

водопоспоживання, які перераховуються на фактичний час подачі води. Факт відсутності 

питної води встановлюється споживачами та представниками виробника і фіксується 

відповідним актом. 

5. ВИТІК ВОДИ 

         5.1. Споживач зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, 

арматури (водопровідні лінії до помешкання, водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, 

засувок тощо) та санітарно-технічних приладів на ній (умивальників, ванн, раковин, 

змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення 

витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем. 

              5.2. Споживач зобов’язаний раціонально використовувати питну воду тільки на ті 

цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення 

причин, що викликають нераціональні витрати води. 

        6. ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ВОДОЛІЧИЛЬНИКІВ 

     6.1. Зняття показань пристроїв обліку води, стічних вод  здійснюється самим Споживачем 

або представником Виконавця не рідше одного разу на місяць.  

6.2. Під час зняття показань водолічильника представник Виконавця зобов’язаний 

перевіряти цілісність пломб на водолічильниках, гідрантах, запірній арматурі та інших 



 

 

водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у 

відсутності витоку води у мережі Споживача. 

     6.3. При наявності підсобного господарства і відсутності водолічильників Споживачі 

зобов’язані подавати Виконавцю дані про кількість свійських тварин, птиці та поливну 

площу, а також площу теплиць для розрахунків за воду за середньодобовими нормативами.  

Виконавець має право періодично перевіряти надані Споживачем відомості. 

          6.4. Якщо Споживач надсилає недостовірні відомості про кількість та склад мешканців 

або якщо під час перевірки контрольним водолічильником буде виявлено перевищення 

розрахункових даних, Виконавець має право провести перерахунок за час від дня подання 

останніх даних. 

6.5. Забороняється штучно впливати на роботу водолічильника. 

                                          7. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ 

7.1. Виконавець послуг має право тимчасово припинити або обмежити подачу води 

Споживачам без попередження у разі: 

         а) припинення подачі електроенергії Виконавцю послуг; 

         б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі; 

         в) стихійного лиха; 

         г) аварій на зовнішніх мережах водопроводу, а також інженерних комунікаціях 

будівель та споруд; 

         ґ) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі з вини 

Споживача, які призводять до витоку води. 

 

 

7.2. Виконавець має право припинити Споживачу подачу води у разі: 

         а) різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання; 

         б) аварійного або незадовільного стану водопровідних мереж Споживача; 

       в) невиконання Споживачем умов договору; 

         г) порушення строків внесення плати за воду  ; 

         д) недопуску Споживачем представника Виконаця до лічильника, а також неподачі 

відомостей, потрібних для розрахунку води, що витрачається (кількість мешканців, 

орендарів, наявність свійських тварин, худоби, тощо), при цьому подача води припиняється 

по закінченні тижневого строку після попередження Виконавця послуг; 



 

 

         е) самовільного користування або приєднання до комунальної мережі водопостачання  / 

водовідведення; 

         є) заяви Споживача про припинення користування мережею водопостачання  / 

водовідведення; 

         ж) з інших підстав, визначених договором та чинним законодавством України. 

7.3.Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги 

споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги 

протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. 

7.4. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі 

непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає 

споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за 

спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може 

бути спочатку обмежено, а потім припинено.Таке попередження надсилається споживачеві 

не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, 

визначеного законодавством та/або договором.  

7.5. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання 

попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві. 

7.6. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати 

повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди 

про реструктуризацію такої заборгованості. 

7.7. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, 

підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на 

відновлення надання послуг, складеного Виконавцем.\\ 

 

8. Охорона централізованих систем водопостачання та водовідведення 

 

8.1.Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, об'єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого 

режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої 

діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Закону України "Про питну воду 

та питне водопостачання" 2918-14. 

  

8.2.Виконавці послуг та споживачі зобов'язані забезпечити охорону і цілісність 

систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, які перебувають у них 

на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не 

допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди 

колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення 

поверхневих вод від колодязів. 

  

8.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових 

вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні ляди колодязів, 

провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води в колодязі з-під землі 

тощо), споживач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця послуг, вживши 

заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади. 

  

8.4. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття 

ближче ніж за 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14


 

 

охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними 

мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи 

на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди 

колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників виробника. 

  

8.5. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, 

що виявили таке пошкодження, зобов'язані негайно повідомити про це виробника та 

здійснити всі можливі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження. Ліквідація 

пошкоджень виконується Виконавця послуг або організацією, яка має відповідну ліцензію 

на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення, за участю Виконавця послуг. 

 

  

Сільський голова                                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


