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
Оформлення паспорту водного господарства
Загальні дані:
1 Назва населеного пункту _____________________________________________________________
2 Повна назва замовника _______________________________________________________________
3 Адреса Замовника (індекс) ____________________________________________________________
4 Телефон ____________________________ факс __________________________________________
5 E-mail ______________________________ сайт __________________________________________
6 Посада, прізвище та ініціали контактної особи___________________________________________
7 Банківські реквізити _________________________________________________________________
8 ЄДРПОУ ___________________________ІПН __________________________________________
9 Повна назва посади згідно Положення або Статуту організації, яку займає особа, яка підписує
договір______________________________________________________________________________
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ
Найменування об’єкту _________________________________________________________________
Адреса ______________________________________________________________________________
Рік введення в експлуатацію _______________
Кількість постійно працюючих _________ осіб
Відомості про об'єкти, що граничать з територією проммайданчика підприємства, з зазначенням
почтової адреси:
- З півночі ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________;
- З півдня _______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________;
- Із західу _______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________;
- Зі сходу _______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________.
Необхідно відмітити:
Наявний договір з ПАТ «АК «Київводоканал» щодо надання послуг з водопостачання та
водовідведення
Наявна Угода про приймання додаткових обсягів в період дощів та сніготанення
Наявний попередній паспорт водного господарства
Наявний акт перевірки підприємства інспектором Управління екологічного нагляду ПАТ
«АК Київводоканал»
Наявний генеральний план підприємства в масштабі 1:500 із зазначенням випусків і
контрольних колодязів погоджений Департаментом експлуатації каналізаційних мереж
Наявні технічні умови на водопровідні мережі

Наявні технічні умови на каналізаційні мережі
Наявний акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
каналізаційних мереж
Наявний акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
водопровідних мереж
Наявний нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення
*Примітка: необхідно відмітити [х] – так; [-] – ні.

Додатково для автомийок:
Наявний висновок державної екологічної експертизи
Наявна декларація про утворення відходів у поточному та наступному роках
Наявні установки по збиранню мул від миття транспорту
Наявна системо повторно-послідовного водопостачання
*Примітка: необхідно відмітити [х] – так; [-] – ні.

Додатково для підприємств громадського харчування:
Наявна декларація про утворення відходів у поточному та наступному роках
Наявний стаціонарний жироуловлювач
Наявний жироуловлювач під мийкою
*Примітка: необхідно відмітити [х] – так; [-] – ні.

Додатково необхідно зробити:
1 Повне прочищення каналізаційних мереж
2 Зробити аналізи складу хімічного забруднення стічних вод на кожному випускному колодязі
ТАКОЖ ХОЧУ ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ
- Утилізація небезпечних відходів та вторсировини (Ліцензія АЕ № 287033, АЕ № 287049)
- Дозвіл на спеціальне водокористування
- Ліміт водоспоживання та водовідведення виданий ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
- 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 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: __________________________________________________

