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
На виконання проектних робіт з розробки документів у яких обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел викидів
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:
- В зоні впливу проммайданчика житлових будинків, музеїв, заповідників, зон відпочинку,
лікувальних і дитячих установ немає
- Наявність попереднього Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
- Наявність документів обгрунтовуючих документів об’єми викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря на отримання попереднього Дозволу
- Наявність Генплану
- Наявність технічного звіту по визначенню геодезичних координат
*Примітка: необхідно відмітити [х] – так; [-] – ні.

Продукція, яку підприємство випускає споживачам
№
Вид продукції
з/п
1
2

Річний випуск, т/рік
3

Виробнича потужність, баланс і режим роботи технологічного устаткування
Баланс часу роботи
Виробнича потужність
устаткування
Технологічне
Кількість
Кількість
устаткування
Проектна
Фактична
днів
годин
роботи
роботи
1
2
3
4
5

Режим
роботи
устаткуван
ня
6

Терміни введення в експлуатацію, амортизація, ремонт, реконструкція технологічного
устаткування
Технологічне
устаткування

Термін введення в
експлуатацію

Нормативний
термін
амортизації

1

2

3

Дата проведення
останньої
реконструкції або
модернізації
4

Сировина та інші допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції
№
з/п

Сировина,
допоміжні матеріали

Призначенн
я

Умови зберігання

Річне
використання

1

2

3

4

5

Наявність
документації, що
регламентує
вимоги
санітарного
законодавства
6

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної
енергії, а також транспортних потреб на території підприємства
Види палива

технологічні потреби

транспорт
(внутрішній)

1
Природний
газ(тис.м3)

6

7

Направлення використання
вироблення електроенергії,
вироблення пари та тепла, Гкал./рік
Квт.год/рік
на власні
на власні
усього
інше
усього
інше
потреби
потреби
8
9
10
11
12
13

Вугілля(т)
Дизельне
паливо(л)
Бензин(л)
Відходи
деревини(т)
Дрова(т)
Інше
(зазначити)

ОБОВ’ЯЗКОВО!
Фотографії об’єкту (повинні як найповніше відображати зовнішній вигляд кожного
джерела викидів об’єкту) – надіслати на електрону адресу з зазначенням назви об’єкту.
До початку розробки документів необхідно передати наявну проектну та технічну
документацію (генплан, технічний звіт по визначенню геодезичних координат, паспорта
технологічного устаткування та обладнання тощо).
В разі відсутності документації, надіслати обмірні ескізи проммайданчику за нанесеними
джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
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: __________________________________________________

ОПИС
1. Документи в яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря;
2. Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
3. Реєстраційне свідоцтво на розробку документів в яких обгрунтовуються обсяги викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
4. План-схема розміщення обєкта в масштабі 1:2000 з нанесеною санітарно-захисною зоною;
5. Робочу програму виробничого (відомчого) лабораторного контролю за станом забруднення
атмосферного повітря сельбищних території в зоні впливу викидів обєкта, узгоджену з
Головним санітарним лікарем м. Києва, начальником Головного управління
Держсанепідслужби у м. Києві;
6. Розроблений та узгоджений з Головним санітарним лікарем м. Києва, начальником
Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, щорічний план організаційно
технічних і інших заходів, спрямованих на подальше зниження викидів у повітря
забруднюючих речовин;
7. Свідоцтво про атестацію та галузь атестації лабораторії, яка здійснює виробничий
(відомчий) лабораторний контроль за станом забруднення атмосферного повітря
сельбищних території в зоні впливу викидів обєкта;
8. Результати (протоколи) виробничого лабораторного контролю за станом забруднення
атмосферного повітря сельбищних території в зоні впливу викидів обєкта.

