
Додаток 

до Публічного індивідуального договору 

про надання послуг реалізації неочищеної води 
 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до Публічного індивідуального договору  

про надання послуг реалізації неочищеної води 
 

Ознайомившись з умовами Публічного індивідуального договору про надання послуг 

реалізації неочищеної води на офіційному сайті виконавця  https://www.aulivoda.org.ua/ 

приєднуюсь до договору про надання послуг реалізації неочищеної води Комунального 

підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід»  з такими даними. 

1. Інформація про споживача: 

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) 

___________________________________________________________________________ 

ідентифікаційний номер (РНОКПП)/код ЄДРПОУ_______________________________ 

адреса _____________________________________________________________________ 

номер телефону _____________________________________________________________ 

адреса електронної пошти ____________________________________________________; 

2) адреса приміщення споживача: 

вулиця _____________________________________________________________________ 

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _________________________ 

населений пункт ____________________________________________________________ 

район _____________________________________________________________________ 

область ____________________________________________________________________ 

індекс ______________; 

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________. 

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку (в 

індивідуальному (садибному) житловому будинку – вузлом комерційного обліку) реалізації 

неочищеної води : 

№ 

з/п 

Найменування та 

умовне позначення 

типу засобу 

вимірювальної техніки 

Заводський 

номер 

Перше 

показання/дата 

Місце 

встановлення 

Дата останньої 

періодичної 

повірки, 

міжповірочний 

інтервал 

Примітка 

       

       

       

3. До заяви додаю копії наступних документів : 

 Паспорт громадянина України(1, 2, 4, 7, 8 сторінки); 

 РНОКПП; 

 Документ, що підтверджує право власності на об`єкт нерухомого майна; 

 Технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна; 

 Витяг про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна в Єдиному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно; 

 Довідку про склад сім`ї, датою видачі до 14 днів; 

 Технічні умови на приєднання до мереж КП ДОР «Аульський водовід»; 

 Інші документи. 
Я, _______________________________________________________________________, 

паспорт серії _______ № ____________, виданий ____________________________________ від 

________________________ року, на виконання вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., даю згоду КП ДОР «Аульський водовід» на автоматизоване 

оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які  

мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове 

збереження персональних даних незалежно від строку дії договору та його закінчення. 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання: 

«_____»  _______________20____року       _______________            ____________________                   
       (підпис)    (ПІБ)   

  

Особовий рахунок 

 

https://www.aulivoda.org.ua/

