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Перелік документів, необхідних споживачам фізичним особа ч -гнМіриєм цим для 
укладення договорів на надання послуг з централйрй^|гайо^рг(6постачання та

водовідведення
- заява про укладення договору;
- дислокація об’єкта (додаток до договору).

1. Правовстановлюючі документи:
1.1. для існуючого об'єкта - копія правовстановлюючого документа щодо права власності або 
користування на об’єкт водоспоживання (договір купівлі-продажу, свідоцтво на право 
власності, акт приймання -  передачі, договір оренди, тощо);
для будівництва -  копія дозволу на здійснення будівельних робіт та копія
правовстановлюючого документа на земельну ділянку (договору оренди земельної ділянки, 
акту постійного користування земельною ділянкою, акту про право власності, тощо); 
для новобудов -  копія акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та 
розпорядження про затвердження такого акта, акту приймання-передачі, акту готовності 
об’єкта до експлуатації та сертифікату відповідності, свідоцтва на право власності, тощо);
1.2.копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців 
та громадських ф орм увань;
копія паспорту (1,2 сторінки та сторінка із зазначенням реєстрації);
1.3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
1.4. нотаріально посвідчена довіреність про право укладання договору та паспорт довіреної 
особи (якщо договір підписуватиме довірена особа споживача).

2. Технічні документи:
Для о б ’єктів, що безпосередньо приєднані до 
міських мереж  водопостачання та 
водовідведення:

2.1. копія акту розмежування балансової 
належності водопровідних мереж;
2.2. копія акту розмежування балансової 
належності каналізаційних мереж;
2.3. копія паспорту або свідоцтва про повірку 
приладу обліку води

Для о б ’єктів, що безпосередньо не приєднані <. 
міських мереж  водопостачання та 
водовідведення і користуються послугами чер 
мереж і інших осіб:
2.1. письмова згода: від власника 
(балансоутримувача) мереж на отримання гіосл 
водопостачання та/або водовідведення через йоі 
мережі;
2.2. копія паспорту або свідоцтва про повірку 
приладу обліку води (якщо прилад обліку 
встановлений).

3. Інші документи (за необхідності):
3.1. довіреність на фізичну особу, яка має право отримувати, надавати, оформляти відповідні 
документи для укладення договору з КП «Первомайський міський водоканал».
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