
Додаток 
до Договору приєднання  «Про надання послуг 
з водопостачання та водовідведення» від 01.08.2017 року 
 

 

ЗАЯВА 

про приєднання до Договору «Про надання послуг водопостачання та водовідведення» 

 від 01.08.2017 року 

Заявник (Споживач) який підписує дану Заяву – приєднання у відповідності та на підставі вимог 

і положень Цивільного кодексу України підтверджує, що: 

1. Ознайомлений з умовами Договору приєднання від 01.08.2017 року (далі за текстом – 

Договір), який розміщено на офіційній інтернет – сторінці сайту комунального 

підприємства «Кривбасводоканал» та в офіційному виданні газети «Червоний Гірник» і 

засвідчує повне і безумовне розуміння тексту Договору; 

2. Виражає волевиявлення укласти Договір відповідно до запропонованих умов і засвідчує, 

що укладання цього Договору є вільним його волевиявленням, спрямованим на 

встановлення правовідносин та реальне настання наслідків, що обумовлені умовами 

Договору; 

3. Усвідомлює та підтверджує, що Договір є договором приєднання у відповідності до 

положень статті 634 Цивільного кодексу України: 

 Форму та зміст Договору приєднання затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення» від 21.07.2005 року за № 630; 

  Договір не передбачає можливості внесення змін з боку Заявника (Споживача); 

 Договір укладається способом приєднання до його умов Заявника (Споживача) шляхом 

підписання та надання комунальному підприємству «Кривбасводоканал» цієї заяви; 

4. Підтверджує достовірність відомостей, наведених в цій Заяві про приєднання. 

 

Відомості Заявника (далі – Споживача) для заповнення: 

1. П.І.Б. Споживача (власника, основного квартиронаймача), дата народження, ІПН; 

2. Відомості про право приватної власності/договір оренди домоволодіння/квартири; 

3. П.І.Б., дата народження, ІПН зареєстрованих/проживаючих у квартирі/домоволодінні; 

4. Наявність пільг/субсидії з оплати послуг водопостачання та водовідведення; 

5. Відомості про прилад обліку води (за наявності) – марка лічильника, серійний номер, 

дата проведення державної повірки, показники; 

6. Ступінь благоустрою домоволодіння/квартири (відомості визначаються у відповідності 

до Рішення Виконавчого комітету Криворізької міської ради від 12.12.2012 року № 367 

«Про затвердження науково – обґрунтованих нормативів питного водопостачання 

населення м. Кривого Рогу та норм витрат води на поливання газонів, присадибних 

ділянок, теплиць»); 

Для споживачів – власників/орендарів приватних домоволодінь (додатково): 

7. Відомості з технічного паспорту домоволодіння щодо площі земельної ділянки для 

поливу; 

8. Відомості про підсобне господарство (за наявності). 

 

 

 

Дата                                                                                                  Підпис Споживача 


