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АНКЕТА-ЗАЯВА
про приєднання до договору про надання послуг з вивезення побутових відходів

Підписанням цієї  Анкети-заяви Споживач приймає умови та приєднується до Договору про надання послуг з вивезення
побутових відходів, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою КМ України від 10 грудня
2008 року № 1070, опублікованих у віснику Кіровоградської  міської  ради – «Вечірня газета», на сайтах:  www.ecostyle.in.ua та з
якими Споживач ознайомився до підписання цієї Анкети-заяви і яких зобов'язується дотримуватися.

Споживач  надає  згоду  на  оформлення  документів  факсимільним  способом,  що  не  суперечить  чинному  законодавству
України.

Своїм підписом надаю згоду на обробку Виконавцем моїх персональних даних з метою реалізації договірних відносин щодо
надання  послуг  у  відповідності  до  Закону  України  «Про  відходи»,  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів,
затверджених постановою КМ України від 10 грудня 2008 року № 1070 (зокрема,  з метою обліку наданих послуг,  здійснення
розрахунків  та  зберігання  таких  даних  протягом  строку  позовної  давності,  передачі  даний  третім  особам).  Повідомлений  про
внесення моїх персональних даних до бази персональних даних Виконавця та про мої права, закріплені у ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних».

Дата приєднання «____»_______________201__ р.

Підписи
Виконавець

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»
25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова (М.Тореза), 27 
п/р № 26009000031125 в ПАТ АБ «Південний»,

МФО 328209, код ЄДРПОУ 38852421

Платник податку на прибуток на загальних підставах 
Тел. (0522) 24-34-11
Web: ecostyle.in.ua

Директор
 ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» 

_________________________ Макаров С.О.
М. П. 

сторін:
Споживач

____________________ (__________________________)
М. П. (за наявності печатки) 

http://www.ecostyle.in.ua/


У відповідності до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних (тобто Споживач) має 
право: 

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, 
місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення 
щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, 
відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його 
персональних даних, які зберігаються; 
5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним 
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи 
ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 
11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Пам`ятка Кліента
         Тариф за вивезення та захоронення ТПВ з 1 особи становить  15,03  грн за місяць,
вивезення рідких нечистот 229,80 грн (за один вивіз). Оплату необхідно здійснити до 10 числа
періоду, що настає за розрахунковим у відділеннях Укрпошти або у відділеннях Банківських
установ. 
Реквізити для оплати:
 -р/р 26009052915323 ПАТ КБ «ПриватБанк»,МФО 323583, ЄДРПОУ 38852421
 -р/р 26009000031125 РВ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 38852421 

Наша адреса: м. Кропивницький, вул. Лавандова (М.Тореза), 27  ТОВ «ЕКОСТАЙЛ». 
Режим роботи : понеділок-п`ятниця: 8:00-17:00 (без перерви), субота–неділя: вихідний
Наші контакти: (0522) 24-34-11, +38 (050)-333-95-37
www.ecostyle.in.ua
  Просимо звернути Вашу увагу на те, що допустимим видом відходів для вивезення та захоронення
спецавтотранспортом ТОВ  "Екостайл"  є  тільки  ТПВ (тверді  побутові  відходи).  Все,  що  відноситься  до
неприпустимих видів відходів співробітниками компанії забиратись не буде.

1. Допустимі види відходів:
- Харчові відходи (крім рідких).
- пакувальні матеріали (скло, папір, картон, пластик).
- Текстиль.
- Відходи від розпилювання дерев, розміри яких  не перевищують 50 см х 50 см х 50 см.
- Шкіра.
- вуличні змети (пісок, вуличне сміття, папір, і т.п.).
2. Неприпустимі види відходів: 
- Будівельне сміття
 - Глина, земля
 - Відходи життєдіяльності тварин
 - Медичні та фармацевтичні відходи.
- Токсичні відходи.
- Рідкі відходи.
- Масла і жири.

Також ви можете скористатися додатковою платною послугою нашої компанії, це вивіз будівельних
відходів: - камені, цемент, гіпс, штукатурка,плитка, дерево для будівництва, труби, сантехніка. 

Сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку у спільному прагненні зробити Ваш населений пункт
охайним!

http://www.ecostyle.in.ua/

