ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами
Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами надання послуг з
вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №
1070, Споживач укладає договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами з
Виконавцем – Товариством з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Мелітополь», код ЄДРПОУ
36899947, шляхом прийняття публічної пропозиції Виконавця та приєднання до договору про надання
послуг з поводження з побутовими відходами, далі – Договір, що опублікований в друкованому засобі
масової інформації - газеті «Новий день» від 10 червня 2020 р. № 93-96 та на сайті Виконавця:
http://www.umwelt.com.ua/companies/melitopol/
1.
1

Персоніфіковані дані Споживача:
Прізвище, ім’я, по батькові

2.
3

Дата народження
Дані паспорту або тимчасового посвідчення громадянина
України або національного паспорту чи документу, що
його замінює (для іноземців) (серія, номер, ким і коли
виданий)

4.

Ідентифікаційний код (за наявності)

5

Вид об'єкта (житловий будинок, квартира, земельна
ділянка)

6

Адреса місцезнаходження Споживача (об’єкта)

7.
8
9

Всього кількість осіб, що мешкають разом з Споживачем
за вказаною адресою
Інформація про наявність пільг/субсидії* (є/немає)
Адреса електронної пошти Споживача (за наявності)

10

Номер телефону Споживача

2.
Споживач здійснює оплату за Договором через банківську платіжну систему, шляхом
он-лайн переказу, поштового переказу та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.
3.
Підтвердженням (акцептуванням) приєднання Споживача до умов Договору є
підписаний Споживачем та повернутий на адресу Виконавця один екземпляр цієї заявиприєднання та/або сплачений рахунок (квитанція) Виконавця, який (яка) надавався (надавалася)
одночасно чи після вручення заяви-приєднання.

4.
Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне
волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
5.
З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Споживач та Виконавець набувають всіх
прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне
виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.
6.
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будьякої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.
7.
Споживач заповнює цю заяву-приєднання у двох оригінальних примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
8.
Виконавець зобов’язується за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому
завірену письмову форму Договору протягом десяти робочих днів з дати отримання Виконавцем
такої вимоги.
9.
Для заповнення заяви-приєднання та перевірки персональних даних Споживач
пред’являє наступні документи:
- Документ, що посвідчує особу Споживача (паспорт громадянина України або тимчасове
посвідчення громадянина України, видане у зв’язку з втратою паспорта чи у зв’язку з
прийняттям громадянства України: для іноземців - національний паспорт або документ, що його
замінює);
- Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
- Документ, що підтверджує право власності або право користування на квартиру, будинок, інше
житлове приміщення, витяг.
10.
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його
персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які
мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо
кількісних та/або вартісних обсягів наданих послуг за Договором.
Реквізити Споживача:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
До заяви-приєднання додаються:_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
_________________________ _______________
(дата подання заяви-приєднання)

_________________

(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

