
Заява-приєднання 

до умов публічного договору споживача про надання послуг  
з централізованого водопостачання та водовідведення 

На виконання вимог ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та публічного Договору про надання послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення  від 01.06.2021 р., з урахуванням статей 633,634,641,642 ЦК України та з метою надання вказаних  послуг за об’єктом споживача за 
адресою: ________________________________________________________________________ 

Особовий рахунок_____________________. 
Комунальне підприємство «Тепловодопостачання Височанської селищної ради» (Виконавець) повідомляє про приєднання 

споживача:______________________________________________________________(піспорт №______________ серії__________, 
ІПН___________________________) з 01.06.2021 р. до умов публічного договору про надання послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення  від 01.06.2021 р. за особовим рахунком __________ з дати публікації договору в засобах масової інформації «+++++» що 
публікується на території ліцензованої діяльності Виконавця та на офіційному сайті Височанської селищної ради.  

________________                                                                                        «____»_______2021 р. 
       підпис 

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його даних, які стали відомі Виконавцю в результаті укладання і 
виконання Договору, та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі 
щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг. 

 

ПРИМІТКИ 

 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  -   Надання житлово-комунальних послуг 
здійснюється виключно на договірних засадах. 

 

 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» - «Публічні договори приєднання про надання комунальних 
послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня 
опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги 
такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги. 

 

             У відповідності до п. 10.5. Договору - Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують 
шляхом переговорів. При недосягненні згоди суперечки розглядаються постійно діючим Третейським судом за адресою пр. 
Московський 21, оф. 7 або Господарським судом. 

 У разі несплати боргу за надані послуги комунальне підприємство буде вимушено ВІДКЛЮЧИТИ Вас від 
централізованого водопостачання в точці підключення до центрального водогону, на експлуатаційній межі.  
Для подальшого ПІДКЛЮЧЕННЯ згідно постанови КМУ №690 від 05 липня 2019 року Вам буде необхідно отримати технічні 
умови на підключення, виконати роботи з улаштування колодязя на місці підключення, встановити вузел обліку в колодязі, сплатити 
вартість земляних робіт з використанням екскаватору згідно калькуляції ( вартість з виконання робіт по відключенню, улаштування 
колодязя  на місці підключення, виготовлення проектної документації, встановлення вузла обліку та його обслуговування 

відбувається за рахунок абонента).    
 

 


