
Додаток №4
до Договору на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№ __________ від "_____" _____________________ 20 ____р.

Комунальне підприємство "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"
43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26, тел. (0332) 284014, 284045, 284046

АКТ
розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж

 
Дата складення Акту розмежування: "      "                         2020 р.

Споживач: 
в особі
та оператор зовнішніх інженерних мереж КП "Луцькводоканал" в особі директора Гуменюка В.М., цим актом установили:

Адреса об'єкта споживача:
Назва об'єкту споживача:

Підстава для оформлення Акту розмежування: ТУ № ________________ від __________________ р.

1. Балансова належність мереж централізованого водопостачання:

 На балансі КП "Луцькводоканал" знаходиться:
- водопровідна мережа Д=______мм, до місця приєднання споживача до міської водопровідної мережі, яка проходить по вул. 
_____________________________________.

 На балансі Споживача знаходиться:
- водопровідна мережа Д=______мм, від місця приєднання до міської водопровідної мережі, яка проходить по вул. 
_____________________________________ в тому числі оглядовий водопровідний колодязь, запірна арматура,  
внутрішнідворові та внутрішньобудинкові водопровідні мережі, вузли обліку води тощо. 
Точка розподілу водопровідної мережі зазначена на генплані мереж від місця приєднання до міської водопровідної мережі.

2. Балансова належність мереж централізованого водовідведення:
На балансі КП "Луцькводоканал" знаходиться:
- каналізаційна мережа Д =_____мм, до місця приєднання споживача до міської каналізаційної мережі яка проходить по вул. 
_____________________________________ .

На балансі Споживача знаходиться:
- каналізаційна мережа Д =_____мм, від місця приєднання до міської каналізаційної мережі яка проходить по вул. 
_____________________________________ в тому числі оглядовий каналізаційний колодязь з випуском в місці приєднання до 
міської каналізаційної мережі, внутрішнідворові та внутрішньобудинкові каналізаційні мережі, з усіма сантехнічними 
приладами, що розташовані в приміщеннях та запірна арматура.
Точка розподілу каналізаційної мережі зазначена на генплані мереж від місця приєднання до міської мережіводвідведення, в 
тому числі каналізаційні випуски , що є контрольними колодязями для відбору проб стічної води КК1, КК2.

3. Експлуатаційна відповідальність:

Споживач  несе  відповідальність  та  зобов’язується  утримувати  мережі,  запірну  арматуру  в  стані,  що відповідає  
«Правилам   технічної  експлуатації  систем  водопостачання  та  каналізації  населених   пунктах України», а саме:
- за справність водопровідної мережі Д=______мм, від місця приєднання до водопровідної мережі, в тому числі запірна 
арматура та вузли  обліку води.
- за справність каналізаційної мережі Д =_______, як зовнішньої так і внутрішньобудинкової з усіма сантехнічними приладами, 
що розташовані в приміщеннях, в тому числі каналізаційні випуски КК1, КК2 та запірна арматура.

Точками розподілу, в яких відбувається передача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є місце 
підключення до міської комунальної водопровідної та каналізаційної мереж. 
КП «Луцькводоканал» обслуговує лише ті мережі, споруди і обладнання, які перебувають в нього в оперативному управлінні або 
господарському віданні.

Згідно з Правилами Споживач несе відповідальність за збереження і експлуатацію водопровідних і каналізаційних мереж, іншого 
обладнання, що знаходиться на його балансі
Невід'ємною частиною даного Акту розмежування є: генплан, топо-геодезичне креслення, виконавча зйомка.

 
Директор КП "Луцькводоканал" Гуменюк В.М.
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Акт підготовлено: ( )


