ДОГОВІР №

S J 6 //J 6 -£ 0
«JJ- »

2020

Комунальне підприємство «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Ужгорода», іменоване надалі «Сторона-1», в особі директора Карташова
Станіслава Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Товариство з обмеженою
відповідальністю «Рівнестандарт», іменоване надалі «Сторона-2», в особі директора Вознюка
Захара Олександровича, що діє на підставі статуту, з іншого боку, іменовані в подальшому
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір, що врегульовує порядок передачі
інформації щодо повірки лічильників, про наступне:
1. Предмет Договору
1. За умовами цього Договору Сторона-2 передає Стороні-1 інформацію про проведені роботи
з повірки розподільчого(их) (квартирного(их)) вузла(ів) обліку води за адресами споживачів фізичних осіб у вигляді звітної форми (Додаток № 1)
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Сторона-2 зобов’язана:
- проводити роботи з повірки квартирних приладів споживачів (фізичних осіб) з обов'язковим
виконанням усіх дій, передбачених наказом. Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 23.12.2016 № 2129 «Про затвердження Методики повірки лічильників води з
механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації
та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (далі Методика);
- до початку проведення робіт з повірки квартирних приладів обліку води отримати від споживача,
за адресою якого будуть проводитися роботи, згоду на обробку персональних даних, яка
передбачає передачу вказаних персональних даних Стороні 1;
- згідно з Методикою проводити зовнішній огляд розподільчих вузлів обліку холодної та гарячої
води (тільки холодної води, в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання), а саме:
наявність пломб, відсутність зовнішніх пошкоджень лічильника, відсутність дефектів та
запотівання відлікового пристрою лічильника, наявність чіткого зображення написів на
відліковому пристрої лічильника, наявність стрілки на корпусі лічильника, яка вказує напрямок
потоку води, правильність встановлення лічильника;
- в разі отримання задовільних результатів візуального огляду вузлів обліку води, розпочати
роботи з повірки. Якщо результати зовнішнього огляду вузлів/вузла обліку холодної та гарячої
води, не відповідають вище переліченим вимогам відповідно до 'п. 2 розділу IV Методики,
виконання Стороною 2 зазначених робіт не проводяться;
- одночасно проводити роботи з повірки приладів обліку холодної та гарячої води. У разі, якщо
строки повірки квартирних приладів обліку холодної та гарячої води різняться (строк повірки
одного з приладів обліку порушено), повірці підлягають прилади обліку як холодної так і гарячої
води. У разі не проведення робіт з повірки одного з приладів обліку води нарахування споживачам
за надані підприємством послуги проводяться за нормами споживання з урахуванням кількості
зареєстрованих осіб;
- позитивні результати повірки приладів обліку води засвідчувати свідоцтвом про повірку
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за формою згідно з додатком 2
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 (далі - Порядок);
- оформлювати довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної
техніки відповідно до додатку 4 Порядку (підпункт 17 пункту 3 розділу IV) у разі, якщо за
результатами повірки прилад обліку води визнано таким, що не відповідає встановленим нормам;
- результати повірки квартирних приладів обліку води вносити до протоколу результатів повірки
приладів обліку води;

- кожного 1 та 15 числа місяця надавати Стороні-1 звіт за узгодженою формою (додаток 1);
2.2. Сторона-2 має право:
- відмовитися від Договору в будь-який час, попередивши Сторону-1 за ЗО днів згідно з умовами
Договору;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
2.3. Сторона-1 зобов'язана:
- приймати від Сторони-2 всі наявні документи, пов'язані з проведенням робіт з повірки
розподільчого(их) (квартирного(их)) вузла(ів) обліку води.
2.4.Сторона-1 має право:
- здійснювати контроль за правильністю оформлення документів, в разі неналежного оформлення
- відмовитися від Договору в будь-який час, попередивши Сторону-2 за ЗО днів відповідно до умов
цього Договору;
- відмовитися від Договору в будь-який час, попередивши Сторону-2 за 5 днів у випадку внесення
змін до нормативних актів України (набрання чинності новими нормативними актами України),
що регулюють цю сферу діяльності та впливають на відносини між Сторонами;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
3. Розрахунки
3.1. Послуги Сторони-2 для споживачів по повірці лічильників оплачується споживачами таких
послуг самостійно.
4. Відповідальність Сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.
4:2. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, зобов'язана відшкодувати завдані
таким порушенням збитки іншій Стороні, права і законні інтереси якої порушені, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
5. Форс-мажор
5.1. Жодна із Сторін не несе відповідатьності за повне або часткове невиконання будь-яких
умов в разі виникнення обставин непереборної сили, які зроблять неможливим виконання цього
Договору, настання яких підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.
6. Інші умови
6.1. Цей Договір складений в двох примірниках - по одному для кожної Сторони, і може бути
доповнений або змінений відповідною додатковою угодою, підписаною Сторонами.
6.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані
Сторонами.
6.3. У випадку зміни юридичної адреси або банківських реквізитів Сторона, для якої наступили
такі зміни, зобов'язується протягом 5-ти днів з моменту змін сповістити про це іншу Сторону.
6.4. Представники Сторін, які уповноважені на укладання Договору, погодились, що їх
персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням Договору, обробляються
згідно з вимогами чинного законодавства України. Підписуючи Договір уповноважені
представники Сторін дають згоду на обробку їх персональних даних з метою підтвердження
повноважень на укладення, зміну та розірвання Договору, а також забезпечення реалізації інших
передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням Договору
підтверджують, що вони були повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних», їм надана інформація щодо мети обробки їх персональних даних та
про дії з ними, осіб, яким вони можуть бути передані. Сторони забезпечують захист персональних
даних, які стали відомі кожній із Сторін в процесі виконання Договору згідно з вимогами чинного
законодавства України.
6.5. По усіх питань, що не передбачений цією Договором,_ Сторони керуються чинним
законодавством України.

7. Термін дії та порядок припинення Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.01.2021, але
в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов'язань. Сторони мають право
пролонгувати термін дії Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди.
7.2. Цей Договір підлягає припиненню внаслідок:
- відмови Сторони-1 від Договору;
- відмови Сторони-2 від проведення робіт з повірки розподільчого(их) (квартирного(их)) вузла(ів)
обліку води в зв'язку з неможливістю їх проведення з незалежних від Сторонит2 причин;
- з інших підстав, встановлених чинним законодавством України
Додаток: 1. Звіт за узгодженою формою.
8. Адреси та реквізити Сторін:
Сторона-1
Комунальне підприємство
«Водоканал м. Ужгорода»
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Митна, 1
р/р 293077700000026002010002539
в АТ «А-Банк»
МФО 307770
Код ЄДРПОУ 03344326
ІПН 033443207014

Сторона-2
Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІВНЕСТАНДАРТ»
33028, Рівненська обл., місто Рівне,
вул. Князя Володимира, будинок 28Б, офіс 32
Р/р ИА623333910000026007054737275
Банк РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", МФО 333391
Код ЄДРПОУ 38888641
Г

Додаток №1 до ДОГОВОРУ № 136/136-20
від 22 червня 2020 року
м. Ужгород

«22» червня 2020 року

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства міста Ужгорода», іменоване надалі «Сторона-1», в особі директора Карташова
Станіслава Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Товариство з обмеженою
відповідальністю «Рівнестандарт», іменоване надалі «Сторона-2», в особі директора Вознюка
Захара Олександровича, що діє на підставі статуту, з іншого боку, іменовані в подальшому
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись п. 1 та п. 2.1 Договору № 136/136-20 від
22.06.2020 р. уклали цей Додаток №1 до Договору №136/136-20 від 22.06.2020 р. про наступне:
1. Звіт, що надається Стороною 2 Стороні 1 кожного понеділка за попередній тиждень
(щотижня) повинен бути сформований в електронному варіанті на базі програми ІС
«Відомості повірки лічильників (звіт)», де зазначається:
- Порядковий номер повірки;
- ПІБ споживача;
Адрес споживача;
Номер телефону споживача;
Дата початку надання послуг;
- Дата закінчення надання послуг;
Місце встановлення лічильника;
<
- Марка, номер лічильника;
Показник лічильника на момент повірки;
Наявність державної пломби та пломби встановленої КП «Водоканал м.Ужгород» (в
т.ч. зазначається тип пломби).
1.1. До наданого звіту в обов’язковому порядку повинно бути прикріплено фотографію
кожного повіреного лічильника (із чітко видним номером, показником, та наявністю
пломб).
1.2. До наявного звіту в обов’язковому порядку повинно бути прикріплено за скановане
свідоцтво чи довідку про результат повірки, встановленого зразка згідно Порядку
проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів. У звітності скановані
документи мають бути сформовані по кожній даті окремо. ,
2. З моменту здійснення діяльності Сторона 2 повинна забезпечити в м. Ужгород офіс із
постійно діючим колл центром на основі системи Бінотел, де працівники зможуть
вільно спілкуватися із споживачами, надавати всю необхідну інформацію та видавати
документи споживачам.
2.1. Додаткова форма звітності повинна діяти он-лайн із працівниками Сторони 1, а саме в
он-лайн формі надавати відповіді та пояснення Стороні 1 по здійснюваній роботі, в
тому числі Сторона 2 надає Стороні 1 он-лайн звіт по виявленим недолікам при повірці,
а саме:
пошкодження пломби (державної чи Сторони 1) із відповідною фотографією, де
повірка не допускається;
інша детальна інформація, що створили перешкоди державній повірці;
*

3. Цей Додаток 1 до Договору складений на 2 аркушах' і є невід’ємною частиною
Договору.
Адреси та реквізити Сторін:

Сторона-1
Комунальне підприємство
«Водоканал м. Ужгорода»
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Митна, 1
р/р 293077700000026002010002539
в АТ «А-Банк»
МФО 307770
Код ЄДРПОУ 03344326
ІПН 033443207014

Сторона-2
Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІВНЕСТАНДАРТ»
33028, Рівненська обл., місто Рівне,
вуп.Князя Володимира, будинок 28Б, офіс 32
Р/р иА623333910000026007054737275
Банк РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", МФО 333391
К од ЄДРПОУ 38888641

Додаткова угода №1 до ДОГОВОРУ № 136/136-20
від 22 червня 2020 року
м. Ужгород

«01» лютого 2021 року

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства міста Ужгорода», іменоване надалі «Сторона-1», в особі директора Карташова
Станіслава Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Товариство з обмеженою
відповідальністю «Рівнестандарт», іменоване надалі «Сторона-2», в особі директора Вознюка
Захара Олександровича, що діє на підставі статуту, з іншого боку, іменовані в подальшому
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись п.7.1. Договору № 136/136-20 від 22.06.2020
р. уклали цю Додаткову угоду №1 до Договору №136/136-20 від 22.06.2020 р. про наступне,
%

пункт 7.1 Договору № 136/136-20 від 22.06.2020 р. викласти у наступній редакції:
«7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2025, але
в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов'язань. Сторони мають право
пролонгувати термін дії Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди.»
Адреси та реквізити Сторін:
Сторона-1
Комунальне підприємство
«Водоканал м. Ужгорода»
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Митна, 1
р/р 293077700000026002010002539
в АТ «А-Банк»
МФО 307770
Код ЄДРПОУ 03344326
ІПН 033443207014
№ св. 10086311
у,

Сторона-2
Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІВНЕСТАНДАРТ»
33028, Рівненська обл., місто Рівне,
вуп.Князя Володимира, будинок 28Б, офіс 32
Р/р ІІА623333910000026007054737275
Банк РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", МФО 333391
Код ЄДРПОУ 38888641

