
 Д  О  Г  О  В  І  Р 
 

№              ___________ 
про надання послуг 

 
Дата           м. Кременчук 
 
______________________ (надалі – “Замовник”), в особі _______________________________ 
, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Комунальне підприємство 
“Кременчукводоканал” (надалі – “Виконавець”), в особі  заступника директора 
Одношевного В.М., що діє на підставі  довіреності № 23/7626 від 30.09.2016 року, з другого 
боку (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”), уклали цей 
договір про надання  послуг (надалі – “Договір”) про наступне:  
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
           1.1.Замовник дає завдання, а Виконавець зобов`язується надати такі послуги:  
прийняття каналізаційних стічних води з асенізаційних автомобілів марки 
________________держ.  ______________)на каналізаційні насосні станції: СП-17 по просп. 
Полтавському, 4а; Крюківскі КОС по наб. л-та Дніпрова, 121,(За умови попереднього 
погодження з начальником Крюківських КОС), (надалі – “Послуги”) в строк з __________ 
року до  __________ року.  
           1.2.Замовник зобов`язаний своєчасно прийняти й оплатити надані Виконавцем 
Послуги. Прийняття Послуг здійснюється за Актом здачі – прийняття робіт (надання послуг).  

1.3. Керуючись “Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та 
відомчі системи каналізації населених пунктів України” від 19.02.2002р.  за № 37; та 
“Правилами прийому стічних вод в систему міської каналізації від підприємств 
м.Кременчука затверджених рішенням виконкому міської ради від  22.12.2003р. за  № 1197, - 
Виконавець залишає за собою право контролювати якість, кількість та режим скиду стічних 
вод, а також відмовляти в прийманні до каналізації стічних вод, приймання яких приведе  до 
гідравлічного перевантаження або перевантаження щодо забруднень при роботі очисних 
споруд каналізації. 
 
ІІ. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

2.1.  Ціна наданих послуг становить 3,93 грн. за м³ стічної води крім того ПДВ. 
2.2. Оплата наданих послуг проводиться замовником згідно виставленого рахунку 

протягом 3-х календарних днів. 
2.3. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником 

оформлюється Актом здачі – прийняття робіт (надання послуг). 
2.4. Підписання Акту здачі – прийняття робіт (надання послуг) представником 

Замовника є підтверженням відсутності претензій з його боку. 
 
ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

3.1. У випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе 
відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.  

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.  

3.1.2. Сторона не несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося не 
з її вини (умислу чи необережності).  

, 3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення 
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 
виконання цього Договору. 

3.1.4.   Виконавець не несе відповідальності за невиконання або несвоєчасне 
виконання обов'язків за Договором, у випадку коли Виконавець не може виконати 
зобов'язання з технічних причин.  



IV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
4.1. Усі спори що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, вирішуються 

шляхом  переговорів між Сторонами.  
4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 
відповідно до чинного законодавства України.  
V. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Сторони договору погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам 
у зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. 
Підписуючи даний договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з 
метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання договору, 
забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та 
статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством 
відносин. 

5.2. Сторони підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про 
свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

5.3. У випадку зміни або набрання чинності новими нормативно-правовими актами, 
якими  регулюються відносини з приймання та очищення стічних вод і рідких відходів, 
Водоканал та Перевізник укладають додаткову угоду або укладають новий договір 
відповідно до умов вказаних нормативно-правових актів. 

 
VІ. ДІЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами, діє до _________ року, та до повного виконання обома сторонами своїх 
зобов´язань. 
VIІ. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
   
            ЗАМОВНИК      ВИКОНАВЕЦЬ 

                                      КП “Кременчукводоканал” 
 39602, м.Кременчук Полтавської обл. 

                                                пров. Героїв Бресту, буд. 35а 
                                    р/р 26001001049018 

                                    в  ПАТ “КРИСТАЛБАНК”   
 МФО 339050 
                                                    код підприємства 03361655 

                               тел.77-97-18                                                                                                     
                                                                                                               

     
ПІДПИСИ СТОРІН  
             Директор  Заступник директора 
                                                                                      

                                                
 
___________________________            _______________________________ 

          (підпис)                                                          (підпис) 
 
 
/_________________/                 / В.М.Одношевний / 
           М. П.           М. П.     


