
Для юридичних осіб 
Директору КП «Житомирводоканал»  

Нікітіну А.М. 

________________________________ 
(найменування юридичної особи, 

________________________________ 
підприємства, ФОП) 

________________________________ 
(адреса місця реєстрації підприємства,  

________________________________ 
юридичної особи, ФОП) 

тел.:____________________________ 
(номер телефону) 

З А Я В А 

Прошу видати технічні умови на приєднання _________________________ 
        (повна назва об’єкта та його місцезнаходження, 

__________________________________________________________________ 
тип будівництва – капітальний ремонт, нове будівництво, реконструкція, розширення тощо) 

до централізованих мереж водопостачання та водовідведення                          

м. Житомира. Оплату за виконані роботи гарантую.   (зайве закреслити) 
До заяви додається: 

☐ заповнений проектувальником опитувальний лист на приєднання об’єкта до 

централізованих мереж водопостачання та водовідведення; 

☐ для нового будівництва – паспорт прив’язки або містобудівні умови на 

будівництво об’єкта (в залежності від типу будівлі); 

☐ заповнений проектувальником розрахунок водоспоживання об’єкта будівництва; 

☐ ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на 

відповідній території М 1:2000, виданий Управлінням містобудування та архітектури 

Житомирської міської ради; 

☐ топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 

з визначеним місцем розташування об’єкта, виданий Управлінням містобудування та 

архітектури Житомирської міської ради;  

☐ копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною 

ділянкою, на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного 

земельного кадастру, копія договору оренди тощо); 

☐ дозвіл власника приватної мережі водопостачання та/або водовідведення, 

засвідчений нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий 

документ підписом та печаткою. 

☐ погодження профільного заступника Житомирського міського голови будівництва 

нових об’єктів, реконструкції (окрім переобладнання квартир житлових будинків; 

☐ витяг з рішення міської або сільської ради про надання дозволу на будівництво 

(переобладнання) об’єкту; 

☐ дозвіл від балансоутримувача житлового будинку – ЖЕК, ОСББ тощо (при 

необхідності); 

☐ у разі приєднання об’єкта до приватних або відомчих мереж водопостачання та/або 

водовідведення, а також при проходженні таких мереж на земельній ділянці іншого 

власника – безвідкличний дозвіл власника таких мереж та/або земельної ділянки, 

засвідчений нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий 

документ підписом та печаткою. 

 

 

«____» ______________ 2018 р.         ___________________ 


