Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЮрЛицо»
04071, м.Київ, вул. Оболонська, 37, оф. 26, код ЕДРПОУ 38234176
тел.: (044) 383-62-90, e-mail: 3836290@mail.ru, www.jurlico.kiev.ua

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Висновок державної екологічної експертизи
Загальні дані:
1. Назва підприємства _______________________________________________________________
2. Код ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
3. Фактична адреса Замовника __________________________________________________________
4. Телефон ____________________________ факс __________________________________________
5. E-mail ______________________________ сайт __________________________________________
6. Банківські реквізити ________________________________________________________________
7. Свідоцтво ПДВ _____________________________ ІПН ___________________________________
8. Повна назва посади згідно Положення або Статуту організації, яку займає особа, яка підписує
договір ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
НЕОБХІДНО НАДАТИ
Додатки:
- Розділ оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
- Заява про наміри погоджена з органами місцевого самоврядування
- Публікація заяви про наміри в ЗМІ
- Публікація заяви про екологічні наслідки діяльності в ЗМІ
- Довідка з місцевого виконкому (отримується через 30 днів після публікації заяви про наміри)
щодо відсутності скарг та пропозицій від місцевого населення
- Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи
- Погодження Держнаглядохоронпраці або його органами на місцях (експертний висновок на
відповідність документації нормативним актам про охорону праці)
- Погодження управлінням державної пожежної охорони МВС або його органами на місцях
(експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну
безпеку)
- Копія договору оренди (купівлі-продажу, свідоцтва про право власності) складських
приміщень або площі з твердим покриттям
*Примітка: необхідно відмітити [х] – так; [-] – ні.

ТАКОЖ ХОЧУ ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ
- Утилізація небезпечних відходів та вторсировини (Ліцензія АЕ № 287033, АЕ № 287049)
- Дозвіл на спеціальне водокористування
- Паспорт водного господарства
- Умови на скид стічних вод в міську каналізацію м. Києва
- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
- Паспорт на пилогазоочисне обладнання
- Дозвіл на утворення відходів і ліміти на розміщення відходів
- Декларація про утворення відходів
- Висновок державної екологічної експертизи
- Контейнер для зберігання люмінесцентних ламп
*Примітка: необхідно відмітити [х] – так; [-] – ні.

Дізнайтесь про нас на нашому сайті: www.jurlico.kiev.ua.
Більш детальну інформацію Ви маєте змогу отримати по тел.: (044) 383-62-90, (093) 191-8805, (097) 528-42-04, (066) 365-33-96 чи задавши нам питання на електрону пошту 3836290@mail.ru.

Ми пропонуємо Вам вигідне співробітництво, надійного партнера в ділових відносинах, та
найголовніше – результат!
Відповідальний за заповнення:
_________________
Посада

_________________
Підпис

_________________
ПІБ

Контактний телефон: __________________________________________________

