
Додаток 

до типового індивідуального  

договору про надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення  

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ   

до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та  

централізованого водовідведення 

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення на офіційному веб-сайті  http://www.vodarivne.com , приєднуюсь до договору 

про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Рівненське 

обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

"Рівнеоблводоканал" з такими даними. 

1. Інформація про споживача: 
1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________, 
адреса реєстрації _____________________________________________, 

номер телефону ________________________-,адреса електронної пошти _____________________________; 

2) адреса приміщення споживача: 

вулиця ______________________________,номер будинку ______ номер квартири (приміщення) _________, 
населений пункт _________________________________,район _____________________________________, 

область _________________________________________,індекс ___________; 

3) кількість осіб ___________. 
2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) комерційного/розподільного обліку 

централізованого водопостачання: 
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До заяви додаються копії документів:  

- Паспорт та реєстраційний  номер облікової картки платника податків власника (співласників) будинку 

(квартири).  
- Документи, що підтверджують право власності на будинок (квартиру) (свідоцтво та витяг) та акт про 

право на земельну ділянку для  приватних будинків.  

- Адресна картка (надається у Центрі надання адміністративних послуг ).  

- Копія паспорту на лічильник 
У разі подання документів представником особи (власника) подаються:: 

- документи, що посвідчують особу представника, документи, що підтверджують повноваження 

представника. 

Я попереджений про цивільну та кримінальну відповідальність у разі заподіяння шкоди РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» внаслідок подання недостовірної інформації. 

Надаю згоду на  поширення моїх персональних даних та доступ до них третіх осіб у відповідності до вимог ст.ст.14,16 Закону 
України «Про захист персональних даних», якщо це необхідно і лише в межах  реалізації мети обробки бази персональних даних. 
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати уповноваженим особам Володільця уточнену інформацію із 
підтверджуючими документами для внесення моїх нових особистих даних  у базу персональних даних Володільця.Відмітка про 
підписання споживачем цієї заяви-приєднання 

______________ 

(дата) 

_________________________ 

(особистий підпис) 

_________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові)  

 

 


