
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про публічну пропозицію (оферту)  

КП  «Міськводоканал» Баштанської міської ради про укладення  
 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОГОВОРІВ  
про надання послуг з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення 

Укладення договору про надання послуг з централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення між виконавцем послуг і споживачами - 
співвласниками багатоквартирного будинку, власники індивідуальної житлової 
забудови - передбачено Законом України «Про житлово-комунальні послуги». 

Згідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це 
договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг 
кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються 
однаковими для всіх споживачів 

Публічна оферта - пропозиція суб’єкта господарювання, адресована будь-
якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована 
невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуги на умовах, 
що містяться в публічній оферті. 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 
85 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. 
№ 690» КП  «Міськводоканал» Баштанської міської ради публікує цю публічну 
пропозицію (оферту) про укладення: 

- індивідуального договору про надання послуг з централізованого 
водопостачання та/або централізованого водовідведення для споживачів – 
власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в 
багатоквартирному будинку, інших об’єктів нерухомого майна або водопостачання 
та/або водовідведення в житловому будинку, приєднаних до 
внутрішньобудинкових мереж, які отримують послуги для задоволення власних 
потреб, а також для забезпечення господарських, технологічних (власних) потреб 
багатоквартирного будинку в цілому; 

 
-  індивідуального договору про надання послуг з централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення для споживачів –
 власників (користувачів) індивідуальних (садибних) будинків, які приєднані до 
мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 
відповідно до вимог Правил користування системами централізованого питного 
водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах 
України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 27.06.2008 № 190 (у редакції наказу Міністерства 
розвитку громад та територій України від 19.04.2021 № 97). 

 
Індивідуальний договір вважається укладеним із споживачем, якщо протягом 

30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті Баштанської 
міської ради співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про 
вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем. 

Індивідуальний договір з власником індивідуальних (садибних) житлових 
будинків вважається укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування 
тексту договору на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради, якщо такий 
власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги 
(фактичне виконання робіт із відключення будинку). 



Цей Договір розроблений на основі Типового індивідуального договору про 
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
02.02.2022 року № 85, яка набрала чинності 04.02.2022 р. 

У зв’язку з тим, що даний договір є договором приєднання, його умови не 
підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем). 

Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору 
(акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про 
його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-
приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг. 

Договори та заява розміщені на веб-сайті Баштанської міської ради 
https://bashtankaotg.gov.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує 
ознайомлення з їх змістами кожної особи, що отримує та звертається до 
підприємства, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або 
централізованого водовідведення. 
 
 

https://bashtankaotg.gov.ua/

