
Додаткова угода № 1 

до договору приєднання про надання послуг з централізованого постачання холодної 

води та централізованого водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) 

№ ________ від “____” _____________20__р. 

  

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, в особі 

директора Солодяшкіна Віктора Івановича, надалі Виконавець, що діє на підставі Статуту, з одного 

боку та ______________________________________________________________________, 

 яка (який) є власником (наймачем, орендарем) житлового приміщення (квартири) надалі 

Споживач, з другої сторони, уклали дану угоду до Договору приєднання № ____________ від 

«____» ____________20___ р. про надання послуг з централізованого постачання холодної води та 

централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (надалі 

Договір приєднання) про наступне: 

1. Доповнити п. 4.1 «Споживач має право на», розділу 4 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН» 

Договору приєднання п.п.13 наступного змісту: 

13) «укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно-

технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку». 

2. Доповнити п. 4.3 «Виконавець має право» розділу 4 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН» 

Договору приєднання, п.п.6 наступного змісту: 

6) «проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем 

багатоквартирного будинку із складенням відповідного акту». 

3. Змінити п.п.6 п. 4.4 «Виконавець зобов'язаний» розділу 4 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

СТОРІН» Договору приєднання та викласти в наступній редакції: 

6) «повідомляти Споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової 

інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає 

внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні 

послуг». 

Всі інші умови Договору приєднання залишаються незмінними. 

Дана додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках ( по одному для 

кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу. 

Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєднання та набирає чинності з 

моменту її підписання обома сторонами.   

 

Адреси і підписи сторін: 
                   

 ВОДОКАНАЛ:  
39602, м. Кременчук Полтавської обл.  

провулок Героїв Бресту 35а, 

р/р № 26001001049018, у відділенні ПАТ «Кристалбанк» 

МФО 339050 

ЄДРПОУ 03361655, іпн. 033616516031 

тел.  77-97-01                                                                                      

                                    

 

Директор 

 

___________________________________                                       

                                    В.І.Солодяшкін         

 

«____» _______________________201   р.                                                                                                                                                                                       

                                                                                

СПОЖИВАЧ: 

П.І.Б_________________________________________ 

зареєстрований________________________________ 

паспорт серія_____№________ дата видачі_________ дата 

народження________________________________ 

ким видано____________________________________                                                                                                                                                 

місце народження ______________________________ 

ідентифікаційний код ___________________________                                                                                                         

пенсійне посвідчення ___________________________                                                                                                      

дом. тел.______________________________________ 

 

«____» _________________________201   р. 

 

 
 

                                                                                                                                                        

Контролер__________________________ 


