
 

 

Директору  

ТОВ "Житлоіндбудсервіс" 

Сокуру В. В. 

Споживач: ______________________________________________ 

Адреса реєстрації:  

 

 

Контактний телефон: _______________________________________________ 

ЗАЯВА  

про укладення договору 
 

Я, власник/наймач квартири (частини квартири) № ________ на вул. ______________________________ 
                    (потрібне підкреслити) 

в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, паспорт: серія _____ № ______________, 

виданий ____________________________________________________________________ від _____________, 

ідентифікаційний номер ________________, приєднуюсь в цілому до договору про надання послуг з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення, опублікованого на сайті                                           

ТОВ "Житлоіндбудсервіс" www.jibs.kiev.ua, і прошу укласти зі мною договір про надання зазначених послуг. 

Загальна кількість осіб, що проживають у квартирі та користуються послугами водопостачання і 

водовідведення: ______________, з них користуються пільгами _____________.  

Інформація про суб'єктів  користування пільгами: 
 

№ 
п/п 

ПІБ фізичних осіб, які 
користуються пільгами 

Дата 
народження 

Найменування пільг 
% 

пільг 
Номер і дата видачі 

посвідчення 

 

          

            

            

Для укладення договору надаю  наступні документи: 

1. Копія документа, підтверджуючого право власності або користування на житло, а саме:  

_____________________________________________________________________________________________. 

2. Копія мого паспорту (1, 2 сторінки, сторінка із зазначенням реєстрації). 

3. Копія довідки про присвоєння мені ідентифікаційного номеру. 

4. Копії паспортів на квартирні лічильники: 

холодної води (марка і заводський номер лічильника) __________________________________________ 

гарячої води (марка і заводський номер лічильника) ___________________________________________ 

5. Копії свідоцтв про повірку лічильників: 

холодної води № ____________ від __________________________________________________________ 

гарячої води № _________ від ______________________________________________________________ 

6. Документи для оформлення пільг для всіх осіб, що проживають у квартирі і мають право на пільгу: 

копія посвідчення на право отримання пільг,  

копія паспорту пільговика, 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера пільговика,  

копії свідоцтв про народження дітей, що користуються пільгами. 

7. Інші документи (за необхідності): ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(довіреність на право укладання договору, копія паспорту довіреної особи, у разі декількох співвласників квартири -  письмова 

згода співвласників на укладання договору одним співвласником для всієї квартири або письмова згода співвласників на укладання 

окремих договорів усіма співвласниками) 

Я, ____________________________________________________________________________________,  на 

виконання Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду ТОВ "Житлоіндбудсервіс" на 

оброблення та зберігання моїх персональних даних, 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. 
 

Своїм підписом підтверджую достовірність даних, наведених у цій заяві. 
 

Дата _________________ Прізище, ініціали ___________________________ Підпис ________________                                                                                           


