
 Директору РОВКП ВКГ 

 «Рівнеоблводоканал» 

 п.Караушу А.П. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Просимо укласти договір на відпуск води з комунального водопроводу та 

прийняття стоків у комунальну каналізацію на об'єкти: 

1.______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________ 

Повна назва підприємства(установи)_______________________________ 

Юридична адреса________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок___________________________________________ 

в банку___________________________МФО_________________________  

Індивідуальний податковий номер__________________________________ 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку____________________ 

В разі фінансування з бюджетних коштів,вказати з якого бюджету______. 

Мобільні телефони: керівник_______________,бухгалтер______________ 

Електронна адреса_______________________________________________ 

Тел.контактний__________________________________________________ 

ДОДАТКИ: 

1.Довідка про відсутність заборгованості (при зміні власника). 

2. Державний акт на землю (договір оренди,тощо),довідка про тверде 

    покриття та землю. 

3.Копія з генплану мереж водопроводу і каналізації,акт розмежування. 

4.Технічні умови,проект. 

5.Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства,підприємця (Виписка) або                                                                                 

  копія  паспорту  і ідентифікаційного коду(для фізичної особи). 

6.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, 

копія свід-ва платника єдиного податку, торговий патент. 

7.Копія документа на право власності(купівлі-продажу,міни,дарування, 

договору оренди,тощо). 

8.Копія декларації державного вводу в експлуатацію об'єкту. 

9.Копія наказу(договору про співпрацю)про надання дозволу на відкриття 

об'єкту торгівлі. 

10.Копія дозволу на спецводокористування (при наявності  артсвердлов.)                 

11.Копія статуту(положення). 

12. Копія довідки управління статистики з єдиного державного реєстру. 

13.Копія паспорту на водо лічильник (-и). 

          14. Копія акту відключення, якщо новий об'єкт. 

          15.Акт передачі показників лічильника(-ів).  

16.Згідно довідки ЄДРПОУ абонент відноситься до промислових 

підприємств і виробництв.   

 Підпис________________ 

                                                                                                   м.п. 



   

                                                                                        Директору РОВКП ВКГ 

 «Рівнеоблводоканал» 

 п.Караушу А.П. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Просимо продовжити тимчасовий договір на відпуск води з комунального 

водопроводу та прийняття стоків у комунальну каналізацію на об'єкти: 

1.______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________ 

Повна назва підприємства(установи)_______________________________ 

Юридична адреса________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок___________________________________________ 

в банку___________________________МФО_________________________  

Індивідуальний податковий номер__________________________________ 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку____________________ 

В разі фінансування з бюджетних коштів,вказати з якого бюджету______. 

Мобільні телефони: керівник_______________,бухгалтер______________ 

Електронна адреса_______________________________________________ 

Тел.контактний__________________________________________________ 

ДОДАТКИ: 

1.Довідка про відсутність заборгованості (при зміні власника). 

2. Державний акт на землю (договір оренди,тощо),довідка про тверде 

    покриття та землю. 

3.Копія з генплану мереж водопроводу і каналізації,акт розмежування. 

4.Технічні умови,проект. 

5.Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства,підприємця (Виписка) або                                                                                 

  копія  паспорту  і ідентифікаційного коду(для фізичної особи). 

6.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, 

копія свід-ва платника єдиного податку, торговий патент. 

7.Копія документа на право власності(купівлі-продажу,міни,дарування, 

договору оренди,тощо). 

8.Копія декларації державного вводу в експлуатацію об'єкту. 

9.Копія наказу(договору про співпрацю)про надання дозволу на відкриття 

об'єкту торгівлі. 

10.Копія дозволу на спецводокористування (при наявності  артсвердлов.)                 

11.Копія статуту(положення). 

12. Копія довідки управління статистики з єдиного державного реєстру. 

13.Копія паспорту на водо лічильник (-и). 

          14. Копія акту відключення, якщо новий об'єкт. 

          15.Акт передачі показників лічильника(-ів).  

16.Згідно довідки ЄДРПОУ абонент відноситься до промислових 

підприємств і виробництв.  Підпис________________ 

                                                                                                   м.п. 



                                                                                         

 Директору РОВКП ВКГ 

 «Рівнеоблводоканал» 

 п.Караушу А.П. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Просимо переукласти договір №_______   від_____________року 

 на відпуск води з комунального водопроводу та прийняття стоків у 

комунальну каналізацію на об'єкти: 

1.______________________________________________________________

 2._____________________________________________________________ 

Повна назва підприємства(установи)_______________________________ 

Юридична адреса________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок___________________________________________ 

в банку___________________________МФО_________________________  

Індивідуальний податковий номер__________________________________ 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку____________________ 

В разі фінансування з бюджетних коштів,вказати з якого бюджету______. 

Мобільні телефони: керівник_______________,бухгалтер______________ 

Електронна адреса_______________________________________________ 

Тел.контактний__________________________________________________ 

ДОДАТКИ: 

1.Довідка про відсутність заборгованості (при зміні власника). 

2. Державний акт на землю (договір оренди,тощо),довідка про тверде 

    покриття та землю. 

3.Копія з генплану мереж водопроводу і каналізації,акт розмежування. 

4.Технічні умови,проект. 

5.Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства,підприємця (Виписка) або                                                                                 

  копія  паспорту  і ідентифікаційного коду(для фізичної особи). 

6.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, 

копія свід-ва платника єдиного податку, торговий патент. 

7.Копія документа на право власності(купівлі-продажу,міни,дарування, 

договору оренди,тощо). 

8.Копія декларації державного вводу в експлуатацію об'єкту. 

9.Копія наказу(договору про співпрацю)про надання дозволу на відкриття 

об'єкту торгівлі. 

10.Копія дозволу на спецводокористування (при наявності  артсвердлов.)                 

11.Копія статуту(положення). 

12. Копія довідки управління статистики з єдиного державного реєстру. 

13.Копія паспорту на водо лічильник (-и). 

          14. Копія акту відключення, якщо новий об'єкт. 

          15.Акт передачі показників лічильника(-ів).  

16.Згідно довідки ЄДРПОУ абонент відноситься до промислових 

підприємств і виробництв.  Підпис________________ 

                                                                                                   м.п. 



                                                                   Директору РОВКП ВКГ 

 «Рівнеоблводоканал» 

 п.Караушу А.П. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

Просимо розірвати договір на відпуск води з комунального водопроводу 

та прийняття стоків у комунальну каналізацію на об'єкти: 

1.______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________ 

Повна назва підприємства(установи)_______________________________ 

Юридична адреса________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок___________________________________________ 

в банку___________________________МФО_________________________  

Індивідуальний податковий номер__________________________________ 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку____________________ 

В разі фінансування з бюджетних коштів,вказати з якого бюджету______. 

Мобільні телефони: керівник_______________,бухгалтер______________ 

Електронна адреса_______________________________________________ 

Тел.контактний__________________________________________________ 

ДОДАТКИ: 

1.Довідка про відсутність заборгованості . 

          15.Акт передачі показників лічильника(-ів).  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Підпис________________ 

          М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Директору РОВКП ВКГ 

 «Рівнеоблводоканал» 

 п.Караушу А.П. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

Просимо внести зміни до договору № ________ від ___________року             

на відпуск води з комунального водопроводу та прийняття стоків у комунальну 

каналізацію на об'єкти: 

1.______________________________________________________________ 

 у зв’зку з заміною водолічильника. 

Повна назва підприємства(установи)_______________________________ 

Юридична адреса________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок___________________________________________ 

в банку___________________________МФО_________________________  

Індивідуальний податковий номер__________________________________ 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку____________________ 

В разі фінансування з бюджетних коштів,вказати з якого бюджету______. 

Мобільні телефони: керівник_______________,бухгалтер______________ 

Електронна адреса_______________________________________________ 

Тел.контактний__________________________________________________ 

ДОДАТКИ: 

1.Копія паспорту на водо лічильник( новий). 

          2.Акт розпломбування «старого» водолічильника. 

           

Примітка: Даний перелік документів надається в тому випадку,коли договір на 

послуги водопостачання та водовідведення укладений з 01.01.2013 року,а якщо 

договір укладений до 31.12.2012року,то перелік документів надається згідно 

додатку №1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис________________ 

                 М.П.                                               

                                                                            

 

 



                                                                             Директору РОВКП ВКГ 

 «Рівнеоблводоканал» 

 п.Караушу А.П. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

    Просимо укласти тимчасовий договір на період будівництва на відпуск води 

з комунального водопроводу та прийняття стоків у комунальну каналізацію- 

об'єкти: 

1.______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

Повна назва підприємства(установи)_______________________________ 

Юридична адреса________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок___________________________________________ 

в банку___________________________МФО_________________________  

Індивідуальний податковий номер__________________________________ 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку____________________ 

В разі фінансування з бюджетних коштів,вказати з якого бюджету______. 

Мобільні телефони: керівник_______________,бухгалтер______________ 

Електронна адреса_______________________________________________ 

Тел.контактний__________________________________________________ 

1.Довідка про відсутність заборгованості (при зміні власника). 

2. Державний акт на землю (договір оренди,тощо),довідка про тверде 

    покриття та землю. 

3.Копія з генплану мереж водопроводу і каналізації,акт розмежування. 

4.Технічні умови,проект. 

5.Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства,підприємця (Виписка) або                                                                                 

  копія  паспорту  і ідентифікаційного коду(для фізичної особи). 

6.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, 

копія свід-ва платника єдиного податку, торговий патент. 

         7.Копія декларації про початок виконання будівельних робіт або дозвіл               

на виконання будівельних робіт. 

          8.Копія дозволу на спецводокористування (при наявності артсведловини). 

          9.Копія статуту(положення). 

          10.Копія довідки управління статистики з єдиного державного реєстру. 

         11Копія паспорту на водолічильник. 

         12.Копія акту відключення, якщо новий об'єкт.        

         1Згідно довідки ЄДРПОУ абонент відноситься до промислових 

підприємств і виробництв.   

 Підпис________________ 

                                                                                                   м.п. 

                               

    


