Додаток № 1
до Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з
побутовими відходами індивідуальним споживачам
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
Ознайомившись з умовами Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими
відходами індивідуальним споживачам (надалі – Договір), розміщеного на веб-сайті Виконавця – Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ», за посиланням: https://ecostyle.in.ua/, приєднуюсь до Договору з такими даними.
1.
Інформація про Споживача:
1.1. найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________;
ідентифікаційний номер (РНОКПП), або паспортні дані за його відсутності ____________________________;
адреса ________________________________________________________________;
номер телефону ________________________________________________________;
адреса електронної пошти _______________________________________________;
2.

Адреса будинку (квартири (приміщення)) Споживача (місце реєстрації/проживання):

вулиця _________________;
номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______;
населений пункт ____________________;
район _____________________________;
область ____________________________;
індекс _____________________________;
3.

Кількість зареєстрованих осіб у будинку (квартирі (приміщенні)) Споживача __

4.

№ особового рахунку:
______.
Отримувати рахунок в електронній формі( СМС на номер телефону

, через особистий кабінет, то що)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно із законодавством
та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно із законодавством, зокрема щодо
кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором Послуг.
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро
кредитних історій інформації, щодо себе та згоду ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за
адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д. на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на
можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій"
у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних ».
А також згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де
буде зберігатись і оброблятися моя кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних
історій» перед мною обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між
Банком / Лізингова компанія / Страхова компанія / Не фінансова організація ін., та ТОВ «Українське бюро кредитних
історій»
Заповнену та підписану Заяву-приєднання потрібно повернути ТОВ "Екостайл" одним із зазначених способів: на Viber:
+380503339537 або поштою за адресою: 25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова (М. Тореза), 27 або особисто надати до
Контакт-сервісу. Якщо Заява-приєднання не надійде до ТОВ "ЕКОСТАЙЛ" до 31.10.2022 року, Споживач вважається
таким, що приєднався до умов Договору.

Пам`ятка Споживача
Тариф на послугу з вивезення ТПВ в м.Кропивницький складає 108,39 грн для всіх категорій
Споживачів.
Тариф на послугу із захоронення ТПВ в м.Кропивницький складає 73,65 грн. за 1 м3 для всіх категорій
Споживачів.
Вартість послуг з вивезення та захоронення ТПВ в м. Кропивнирцький з 1 особи в місяць :
– Споживача багатоквартирного будинку становить - 36,56 грн.,
– Споживача приватного сектору – 38,68 грн.
Оплату необхідно здійснити до 20 числа періоду, що настає за розрахунковим у відділеннях Укрпошти або
у відділеннях Банківських установ.
Реквізити для оплати:
-р/р UA543052990000026002045101448 у Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
, код ЄДРПОУ 38852421,МФО 305299.
Наша адреса: 25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27.
Режим роботи : понеділок-п`ятниця: 8:00-17:00 (без перерви), субота – неділя: вихідний
Наші контакти: +38 (050)-488-86-20

www.ecostyle.in.ua
Просимо звернути Вашу увагу на те, що допустимим видом відходів для вивезення та захоронення
спецавтотранспортом ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» є лише 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.
Сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку у спільному прагненні зробити наше місто охайним і
комфортним!

