Директору Комунального підприємства «Теплоенергетик»

Чельнику О.С.
Від Споживача:
Прізвище__________________________________________
Ім’я_______________________________________________
По батькові________________________________________
Паспорт___________________________________________
Дата видачі________________________________________
Ким виданий_______________________________________
___________________________________________________
РНОКПП (ідентифікаційний код)
___________________________________________________
Адреса житлового приміщення (квартири)
_____________________________________
___________________________________________________
Адреса реєстрації___________________________________
___________________________________________________
Тел. +380___________________________________________
E-mail______________________________________________
№ особового рахунку_______________________________
Опалювальна площа ________кв.м
ЗАЯВА-АНКЕТА
про приєднання до договору про надання послуг з централізованого опалення

Підписанням цієї заяви-анкети Споживач приймає умови та приєднується до Договору про надання послуг з централізованого опалення, опублікованого у віснику «Вечірня газета» та на
сайті: http://teploenergetik.kr.ua, ознайомився з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою
КМ України від 21 липня 2005 року № 630 та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються надання житлово-комунальних послуг до підписання цієї заяви-анкети та 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 (КП «Теплоенергетик») моїх персональних даних з метою реалізації договірних відносин щодо надання послуг у відповідності
до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затверджених постановою КМ України від 21 липня 2005 року № 630, зокрема щодо обліку наданих послуг, здійснення розрахунків та зберігання таких даних, передачі
даних третім особам.
Повідомлений(а) про внесення моїх персональних даних до бази персональних даних Виконавця та про мої права, закріплені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
До заяви-анкети додаю: копія паспорту споживача, копія РНОКПП (ідентифікаційного коду) споживача, копія правовстановлюючого документу на житлове приміщення (квартиру),
що опалюється.
Дата приєднання

«____»_______________20__ р.

Виконавець

Споживач

Комунальне підприємство «Теплоенергетик»
Юр. адреса: 25491, м. Кропивницький, вул. Ливарна, 1

__________________________________________

Поштова адреса (місцезнаходження):

__________________________________________

25030, м. Кропивницький, вул. Гришина (Кутузова), 23/16

__________________________________________

Код ЄДРПОУ 24153576
Свідоцтво № 15236737

(ПІБ повністю)

п/р 2603410464563 філія Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 323475
ІПН 241535711239
____________________/О.С. Чельник/
(підпис)

_____________________
(підпис)

