
 

 
У К Р А Ї Н А    

          

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

  
21.05.2015 р.                                          м. Шепетівка                        № 118 

 

«Про затвердження Порядку та умов тимчасового 

припинення або обмеження подачі води і 

відключення каналізаційних мереж споживачів 

послуг, що надаються Шепетівським комунальним 

підприємством водопровідно-каналізаційного 

господарства» 

 

 

Розглянувши подання Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства від 27.02.2015 р. за № 73, відповідно до Наказу Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» 

від 27.06.2008р. № 190, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити «Порядок та умови тимчасового припинення або обмеження подачі води спожиачам 

та відключення каналізаційних мереж споживачів для Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства» (додається). 

2. Дія цього рішення поширюється на споживачів послуг, що надаються Шепетівским 

комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства, а саме: фізичних осіб, 

юридичних осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності (в тому числі на приватних 

нотаріусів), установ та організацій без наявності статусу юридичної особи. 

3. Рішення набуває чинності з дня опублікування в місцевих засобах масової інформації. 

4. Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 170 від 16.08.2013 року вважати 

таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В. Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Цвіркуна П. І. 

 

 

В. о. міського голови, 

секретар міської ради        М. Полодюк 



Додаток до 

рішенням виконкому від 21.05.2015 р. 

№118 

 

Порядок та умови припинення або обмеження подачі води споживачам та відключення 

каналізаційних мереж споживачів Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства 

 

Цей Порядок регулює правовідносини, які виникають у сфері надання послуг з водопостачання та 

водовідведення, які не врегульовані чинним законодавством України, та діє в частині, що не суперечить 

законам України та іншим нормативним актам України. 

Цей Порядок регулює механізм та умови випадків тимчасового припинення або обмеження подачі 

води та відключення каналізаційних мереж Споживачів, а саме: всіх фізичних осіб, юридичних осіб 

незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності (в 

тому числі на приватних нотаріусів), які отримують послуги з водопостачання та водовідведення. 

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про житлово-

комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875 від (із змінами та доповненнями). 

Установити, що Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

є «Виконавцем» житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. 

Шепетівка у значенні, визначеному у Законі України «Про житлово-комунальні послуги». 

Визначити, що дія цього Порядку поширюється на Виконавця послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення та всіх споживачів, які користуються цими послугами або мають намір 

користуватися ними. 

Визначити, що дія цього Порядку розповсюджується на всі групи абонентів і є обов’язковим до 

виконання для всіх фізичних осіб, юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та 

фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності (в тому числі на приватних нотаріусів), які отримують 

послуги з водопостачання та водовідведення. 

1. Виконавець має право тимчасово припинити або обмежити подачу води окремим споживачам або 

в окремі мікрорайони міста без попередження у разі: 

а) припинення подачі електроенергії підприємствам Виконавця; 

б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі; 

в) стихійного лиха; 

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

будівель та споруд; 

д) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, яка перебуває на 

балансі споживача, що призводить до витоку води. 

2. Виконавець має право завчасно попередивши споживача, припинити йому подачу води у разі: 

а) незадовільного технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, пристроїв і споруд, які 

перебувають на балансі Споживача, невиконання Споживачем вимог Виконавця щодо усунення порушень 

технічної експлуатації, виявлених Виконавцем; 

б) проведення Виконавцем ремонтних робіт з обслуговування водопровідних і каналізаційних 

мереж та пристроїв, до яких приєднаний Споживач, а також виконання робіт з приєднання нових 

Споживачів; 

в) відмови Споживача у приєднанні до водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, які 

перебувають на балансі (або належать їм) Субспоживачів, що мають дозвіл Виконавця на приєднання; 

г) невиконання Споживачем умов договору про надання послуг з водопостачання та 

водовідведення; 

д) прострочення внесення плати за надані Виконавцем послуги; при цьому подача води 

припиняється по закінченню 14 днів від моменту направлення рахунку, а відносно громадян – у разі 

прострочення оплати послуг більше як на 90 днів при умові, що сума простроченої заборгованості 

становить більше половини мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений  відповідно до чинного 

законодавства на момент тимчасового обмеження водопостачання; 

є) не допуску Споживачем представників Виконавця для перевірки водолічильника й водопровідних 

пристроїв, споруджень локального очищення виробничих стічних вод, а також неподання відомостей, 

потрібних для розрахунку води, що витрачається. При цьому подача води припиняється по закінченні 7-

денного строку після письмового попередження Виконавця; 



ж) самовільного приєднання Споживача до комунальної водопровідної мережі або мережі 

водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до 

мереж споживачів); 

з) заяви Споживача про припинення користування водопроводом, якщо воно не вплине на 

водопостачання інших Споживачів; 

і) не допускати Споживачем представника Виконавця для регулювання подавання води та 

накладення пломб у тих випадках, коли споживачем перевитрачений встановлений йому ліміт відпуску 

води, а також накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі Споживача; 

к) недотримання Споживачем визначеного режиму водоспоживання і водовідведення та 

невиконання у встановлений Виконавцем строк заходів щодо зниження витрат води; 

л) невиконання вимог Виконавця щодо забезпечення обліку води, що споживається; 

м) самовільного вмикання Споживачем резервних вводів, опломбованих Виконавцем, без 

попередження Виконавця, за винятком потреби гасіння пожежі; 

н) відмови Споживача укласти договір з Виконавцем на надання послуг з водопостачання та 

водовідведення, прийняти рахунок за витрачену воду та користування каналізацією; не усунення причин, 

що перешкоджають зніманню показників водолічильника в строк, встановлений Виконавцем; 

о) відмови Споживача від обладнання житлового приміщення засобами обліку води при наявності 

фактичного проживання за даною адресою осіб не зареєстрованих по цьому житловому приміщенню. 

3. Органи місцевого самоврядування визначають перелік споживачів, припинення подачі води яким 

буде здійснено тільки за їх згодою або за їх дорученням. 

4. У випадках, зазначених у підпунктах в, ж, і, к та л пункту 2 цього Порядку, подача води 

припиняється не менш як за дві доби після попередження Виконавцем, а у випадках, зазначених в інших 

підпунктах пункту 2 Порядку – за 14 діб. 

5. Представник Виконавця має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних 

систем будь-якого Споживача, приладів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання, 

тощо та складати акти за результатами цих обстежень. 

У разі виявлення представником Виконавця порушень вимог нормативно-правових актів, які 

регулюють правовідносини в сфері надання житлово-комунальних послуг, актом встановлюються терміни 

їх усунення. Акт оформлюється за підписами представників від Виконавця та Споживача. Якщо останні 

відмовляються підписати акт, він підписується представником Виконавця і в акті робиться відповідний 

запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому 

строки, а також підставою для розрахунків за безоблікове водокористування та за інші порушення. 

У разі безоблікового водокористування Виконавець виконує розрахунок витрати води за 

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

протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з 

дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити 

неможливо, розрахунковий період становить не менше, як один місяць. 

До безоблікового водокористування відноситься: 

а) будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до системи централізованого 

водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових 

мереж або до мереж Споживачів) без письмового дозволу Виконавця і не оформлене в абонентному відділі 

Виконавця; 

б) зняття засобів обліку здійснення будь-якої заміни їх частин або зміна положення на водомірному 

вузлі, де їх встановлено, зняття пломб, накладених органами Держспоживстандарту або Виконавцем – без 

дозволу Виконавця; 

в) при виявленні представником Виконавця витоку води в мережах споживача внаслідок їх 

пошкодження або нераціонального водокористування, коли водолічильник на вводі відсутній або не 

працює з вини споживача; 

г) відмова Споживача здійснити заміну непрацюючого або не повіреного водолічильника; 

д) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки. 

6. Усі споживачі, що користуються водою з водорозбірних колонок, незалежно від місця 

проживання та відстані до колонки, сплачують вартість води відповідно до норм водоспоживання та 

тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування. 

Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозбірних колонок, якщо 

буде встановлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена 

санепідемстанцією і Виконавцем. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за 

користування водою з комунального водопроводу не звільняється. 



7. Виконавець має право без попередження тимчасово відключити каналізаційну мережу споживача 

від мережі населеного пункту у разі: 

а) стихійного лиха; 

б) аварій на зовнішніх мережах каналізації, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд; 

в) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньо будинкової мережі, що перебуває на 

балансі споживача (або у володінні громадянина-власника приватного будинку чи квартири); 

г) припинення подачі електроенергії дільницям Виконавця. 

8. Виконавець має право, письмово попередивши Споживача, відключити його каналізаційну 

мережу від систем централізованого водовідведення міста у разі: 

а) виявлення спуску в каналізаційну систему стоків, перелічених у статті 4 Правил приймання 

стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, 

затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37; 

б) невиконання Споживачем (юридичною особою та фізичною особою - суб’єктом підприємницької 

діяльності) вимог Виконавця щодо попереднього очищення виробничих стічних вод відповідно до наказу 

Держбуду від 19.02.2002р. № 37; 

в) невиконання вимог, зазначених у підпунктах пункту 2 (а, б, в, г, д, є, ж, к та н) цього Порядку; 

г) заяви Споживача про припинення користування каналізаційною мережею міста; 

д) невиконання вимог щодо профілактики каналізаційних мереж, передбачених п. 2.4. Правил 

приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів 

України, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 р. за № 37; 

є) відмови допустити представника Виконавця до огляду водолічильника, встановленого для обліку 

води з власного джерела Споживача, а також огляду приладів обліку стічних вод, споруд попереднього 

очищення та утилізації осадів, встановлених у споживача; при цьому відключення здійснюється через 3 дні 

від часу попередження споживача Виконавцем; 

ж) відмови споживача провести заміри кількості та якості стічних вод, що спускаються у 

комунальну каналізацію; 

з) не усунення причин, що перешкоджають зніманню показників водолічильників та (або) приладів 

обліку стічних вод, належних Споживачу. 

и) відмови Споживачем обладнати кафе, їдальні, ресторани жиро вловлювачами, а мийки – 

сепараторами нафтопродуктів. 

 

9. У випадках, визначених у підпунктах а, б, д, ж, з пункту 8 цього Порядку, Виконавець провадить 

відключення каналізаційної мережі Споживача від каналізаційної мережі населеного пункту після 

письмового попередження споживача не пізніше, ніж за одну добу. 

 

 

Перший заступник міського голови      В.Вихівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


