
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

 21.12.11  № 488         м.Ужгород 
 
Про визначення виконавців послуг  
з централізованого водопостачання  
та водовідведення 
  
 З метою врегулювання питання щодо визначення суб'єктів 
господарювання виконавцями послуг з централізованого водопостачання і 
водовідведення та посилення їх відповідальності перед споживачами, на 
виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу 
Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження Порядку визначення 
виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» від 25.04.05 
№60, керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити виконавцями послуг по централізованому водопостачанню та 
водовідведенню у житлових будинках комунальної власності суб'єкти 
господарювання, які визначені виконавцями послуг з утримання 
будинків, споруд та прибудинкових територій. 

2. Виконавці послуг у відомчому та приватному житловому фонді, у 
житлових будинках, у яких створено об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, 
товариства індивідуальних забудовників, інші об'єднання громадян, 
визначаються власниками (балансоутримувачами) житлових будинків 
самостійно на підставі укладених договорів. У випадку, якщо такий 
договір не укладено, власник (балансоутримувач) виконує функції 
виконавця самостійно. 

3. Встановити, що надання послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення споживачам конкретного будинку на підставі прямих 
договорів з цими споживачами виконавці здійснюють тільки за умови 
належного обладнання цього будинку загальнобудинковими засобами 
обліку спожитих послуг та укладення з виробником послуг - КП 
«Водоканал м.Ужгорода» договору про забезпечення житлового будинку 
послугами з централізованого водопостачання та водовідведення на 
умовах повної оплати виконавцем всього обсягу наданих послуг 
відповідно до загальнобудинкових засобів обліку. 

4. У випадку, якщо виконавець послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення не уклав договір з КП «Водоканал 
М.Ужгорода» про забезпечення житлового будинку послугами з 



централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг 
здійснюється на підставі договору про надання послуг з постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення між КП «Водоканал 
м.Ужгорода» та споживачем, форма якого затверджена рішенням 
виконкому Ужгородської міської ради від 22.08.2007р. № 305, до 
моменту укладення відповідного договору між виконавцем та 
виробником послуг. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Семаля В.Ю. 

 
Міський голова          В.Погорелов 


