
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» 

Кременчуцької міської ради 

пров. Г. Бреста, буд. 35 А, м. Кременчук,  

Полтавська область, Україна, індекс 39602 

Споживач _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата народження ______________________________________________ 

Паспортні дані: серія__________ №_______________________________ 

виданий __________________________________________від _________ 

ІПН __________________________________________________________ 

Місце реєстрації :______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Місце проживання : ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ЗАЯВА – ПРИЄДНАННЯ 

до умов Договору приєднання про надання послуг з централізованого постачання холодної 

води та централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 

Договір приєднання про надання послуг з централізованого постачання холодної води та 

централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), визначений у цій 

Заяві-приєднання, укладається лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому, при 

цьому Споживач не може запропонувати свої умови цього Договору у відповідності до ст. 634 Цивільного 

кодексу України.  

 Споживач, підписавши цю Заяву-приєднання укладає Договір приєднання про надання послуг з 

централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), розміщений (опублікований) на сайті КП «Кременчукводоканал» в мережі 

Інтернет за адресою: kpkvk.org.ua, kremen.gov.ua, та надрукований в інформаційному виданні 

м.Кременчука «Вісник Кременчука» №13 від 31.03.2016 року, шляхом приєднання до всіх його умов в 

цілому. 

Підписавши цю Заяву-приєднання Споживач засвідчує: 

- ознайомлення з умовами Договору приєднання про надання послуг з централізованого постачання 

холодної води та централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та 

нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг; 

- повне розуміння змісту Договору приєднання про надання послуг з централізованого постачання 

холодної води та централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 

значень термінів і всіх його умов; 

- вільне волевиявлення укласти Договір приєднання про надання послуг з централізованого 

постачання холодної води та централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем), відповідно до його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі; 

- свою згоду на обробку КП «Кременчукводоканал» персональних даних Споживача у відповідності 

до діючого законодавства з метою забезпечення належного виконання зобов’язань відповідно до Договору 

приєднання про надання послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). 

Персоніфіковані дані Споживача: 

   1.1. Об'єкт надання послуг: 

Адреса об’єкта  

Вулиця ________________________________________________ 

Будинок № __________ Квартира № ___________ 

Місто ______________________________  Індекс  ____________ 

Особовий рахунок  _____________________ 

Телефон ______________________________   

Район ________________________________ 

Статус квартири  __________________________________________________________________ 

(ордер; рішення виконкому; договір купівлі-продажу, дарування, міни; свідоцтво про право власності, про право на спадщину (за законом або заповітом) тощо) 



1.2. Суб'єкти користування послугами та відомості про пільги:  

№ 

з/п 

ПІБ споживача, членів його 

сім’ї та інших осіб, які 

мешкають у квартирі і 

користуються послугами 

Дата 

народження, 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

пільги 

(при наявності) 

% 

пільги 

(при 

наявності) 

Номер і дата 

видачі 

посвідчення 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

1.3 Характеристика засобів обліку води:  

№ 

з/п 

Вид 

засобу 

обліку 

води 

Тип засобу 

обліку води 
Заводський номер 

Показання 

на дату 

укладання 

договору 

Місце 

встановлення 

Дата останньої 

повірки, 

міжповірочний 

інтервал 

Примітка 

        

        

        

        

        

        
 

Відмітка про підписання Споживачем цієї Заяви – приєднання: 

  

___________________________________________________________________________________________ 

          (дата)   (особистий підпис)   (П.І.Б. Споживача) 

 

Примітки: За наявності іншого співвласника об'єкта Споживача або за відсутності у Споживача 

документа, яким власник (співвласник) об'єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання 

додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника). 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Виконавець _______________________ 


