
ПРАВТЛА СПІВПРАЦІ з  ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ТОВ «ФІЛАЗОНІТ Україна» прагне вести діяльність у відповідності до найвищих 

стандартів етики та чесності. 

1.2. Ці правила поширюються на  сторін правочинів, які укладені з ТОВ «ФІЛАЗОНІТ 

УКРАЇНА», як постачальником  будь-яких товарів, робіт і послуг. 

1.3.  Якщо ви маєте будь-які запитання стосовно положень цих правил , просимо 

звернутися до нас для обговорення. 

2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

2.1. Весь контекст даної Веб-сторінки підлягає авторському праву з усіма захищеними 

правами. Будь-які спроби копіювання інформації з даного Веб-сайту вважатимуться 

незаконними. Репродукція (повністю чи частково), пересилка (електронним способом чи 

будь-яким іншим), модифікація, встановлення зв'язку сторінок даного Веб-сайту з іншими 

в суспільних чи комерційних цілях забороняється без попереднього письмового 

погодження Банку. 

2.2. Даний сайт створено в інформаційних цілях. ТОВ ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА зробив 

все необхідне для отримання інформації з надійних джерел. Дана інформація може 

змінюватись. Веб-сторінки можуть бути несанкціоновано перекручені, тому надана 

інформація повинна сприйматися тільки як орієнтовна. ТОВ ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»  не 

несе  відповідальність за будь-які втрати чи шкоду, заподіяні в зв'язку з доступом та 

використанням даного сайту. Так як пересилання інформації по Інтернету може зазнавати 

втручання або детального вивчення третіми особами, секретність такої комунікації не 

може гарантуватися Товариством. 

2.3.  Підприємство має зареєстровані на території України торгові знаки: 

- ФІЛАЗОНІТ МЦ – свідоцтво № 88178 від 17.10.2016 року 

- PHYLAZONIT – свідоцтво № 235935 від 26.12.2017 року. 

3. ДОЗВОЛИ ТА ПОСВІДЧЕННЯ. 

3.1. Біопрепарат ФІЛАЗОНІТ ТО дозволений для використання напідставі Посвідчення 

про державну реєстрацію серії А № 06297. Діюча речовина: біологічно активні речовини 

Bacillus circulans - 10%, Pseudomonas Pudita – 40%, Azotobacter Croococcum - 40%, Bacillus 

megaterium -10%. 

3.2. Біопрепарат ФІЛАЗОНІТ СВ дозволений для використання на підставі Посвідчення 

про державну реєстрацію серії А № 06296 Діюча речовина: біологічно активні речовини 

Bacillus circulans - 40%, Pseudomonas Pudita – 30%, Azotobacter Croococcum - 20%, Bacillus 

megaterium -10%. 

3.3. Вищевказані посвідчення діють до 31.12.2027 року. 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ 

4.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Філазоніт Україна при реєстрації або 

оформленні Замовлення, коментарях та інше, Сторона  надає ТОВ «ФІЛАЗОНІТ Україна» 

свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх 

персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про 

захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.  

4.2. ТОВ «ФІЛАЗОНІТ Україна» зобов'язується не розголошувати отриману від Стороні 

інформацію. Не вважається порушенням надання ТОВ «ФІЛАЗОНІТ Україна»  інформації 

контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з ТОВ «ФІЛАЗОНІТ 



Україна», в тому числі і для виконання зобов'язань перед ТОВ «ФІЛАЗОНІТ Україна», а 

також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного 

законодавства України. 

 

5. КОНТАКТИ 

ТОвариство з обмеженою відповідальністю 

 «ФІЛАЗОНІТ  УКРАЇНА» 

Україна, Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б.Хмельницького, 122 

Поштовий індекс: 90202 

Моб.: +380-99-082-96-60 

E-mail: info@phylazonit.com.ua 

Код ЄДРПОУ: 40123685 

ІПН: 401236807189 

 

Генеральний Директор ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»: 

Іштван Гайдош 
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