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Споживачу:      _____________________________________ 

        _____________________________________ 

        ______________________________________ 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір на надання послуг з централізова-

ного постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку 

укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг. 

Згідно зі статтею 21 вищевказаного Закону, на основі типового договору виконавець зобов'язаний підготувати та уклас-

ти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його ви-

конання. Типова форма договору затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630. 

Водночас, відповідно до положень статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір на надання по-

слуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що уклада-

ється виконавцем зі споживачем – фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання. 

Отже, КП «Кременчукводоканал», як організація, що проводить господарську діяльність з централізованого водопоста-

чання та водовідведення, законодавчо визначено виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з 

водовідведення. При цьому, зазначені послуги населенню підприємство надає на підставі договору приєднання.  

Договором приєднання, згідно ч. 1 ст. 634 ЦК України, є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формуля-

рах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 

договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору, а може лише прийняти їх в запропонованому ви-

гляді.  

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 633, 634, 641, 642 ЦК України КП «Кременчукводоканал» (далі - Ви-

конавець) пропонує Вам укласти договір приєднання про надання послуг з централізованого постачання холодної води та центра-

лізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (далі - Договір) шляхом підписання Вами Заяви – 

приєднання до умов Договору, яка додається до цього листа. 

Ознайомитись з умовами Договору можливо на офіційному сайті КП «Кременчукводоканал» в мережі Інтернет за адре-

сою: kpkvk.org.ua, kremen.gov.ua та в офіційному друкованому виданні “Вісник Кременчука» №13 від 31.03.2016 року. 

Підтвердженням (акцептуванням) Вашого приєднання до умов Договору є підписана та повернута на нашу адресу заява-

приєднання, та/або сплачений Вами рахунок (квитанція) Виконавця за надані послуги з централізованого постачання холодної 

води та водовідведення, та/або документальне підтвердження використання наданих послуг. 

У разі Вашої незгоди укласти Договір з Виконавцем зі спеціальними обов'язками та за відсутності укладеного в установ-

леному порядку Договору приєднання про надання послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого во-

довідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Ви не маєте права споживати (використовувати) послугу з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення та повинні подати до Виконавця письмову заяву про припинення 

надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення до Вашої квартири. 

 

Реквізити Виконавця: Перелік документів, які необхідні для заповнення заяви-приєднання: 
 

КП "Кременчукводоканал"  - паспорт (сторінки – 1, 2, 3, 4, та сторінку про останнє місце реєстрації);  

39602, м. Кременчук   - довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; 

Полтавської обл.   -  належним чином оформлена довіреність на представника споживача; 

провулок Героїв Бресту, 35а  - документи, які підтверджують реєстрацію осіб за даною адресою; 

р/рахунок 26005300002068  - документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт 

в відділенні ПАТ “Діамантбанк”   (квартиру); 

МФО 320854   - копії документів на встановлення прав на пільги, пенсійних свідоцтв для пільгових  

код підприємства 03361655  категорій споживачів;  

тел. 77-97-01 - копії паспортів та (за наявності) свідоцтв про державну повірку квартирних 

засобів обліку холодної води та/або водовідведення і виконавчої документації на їх 

встановлення. 

  

  

 

Телефони Виконавця для консультацій:  

77-98-87,   5-61-43,    77-98-66 

 


