Товариство з обмеженою відповідальністю

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

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Дозвіл на спеціальне водокористування
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:
- Копія нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення
- Копії форми що квартальних звітів використання води за формою 2-тп водгосп, за 3-и роки
- Ситуаційна схема із місцем розташування свердловин та випуском стічних вод
- Копія Умов на скид стічних вод в міську каналізацію
- Копія договору з Водоканалом або з підприємством, що утилізує рідкі стоки
- Копія договору оренди землі чи копія документу, що засвідчує право власності на землю
- Копія попереднього дозволу на спеціальне водокористування
- Копії хімічних та бактеріологічних аналізів води в свердловинах та стічних вод за 3-и роки
- Копії паспортів на свердловини
- Копія форми щорічної звітності про використання підземних вод за формою 7-гр
*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) 191-88-05, (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: __________________________________________________

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕВОДОКОРИСТУВАННЯ
1. Лист на ім’я директора Департаменту екології та природних ресурсів;
2. Заява відповідно до статті 7 закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»;
3. Доручення на уповноважену особу, яка буде представляти інтереси Замовника;
4. Клопотання про погодження умов та отримання дозволу на спеціальне водокористування для
діючих промислових, комунальних, транспортних та інших організацій;
5. Звіт про виконання умов дозволу на спеціальне водокористування на підприємстві;
6. Динаміка водоспоживання на підприємстві;
7. Нормативний розрахунок водоспоживання і водовідведення на підприємстві;
8. Довідка про існуючі водозабори;
9. Водно – балансова схема;
10. Копія Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
11. Ситуаційна схема із місцем розташування свердловини та випуском стічних вод;
12. Копія Умов на скид стічних вод в міську каналізацію м. Києва (для підприємств розташованих
в м. Києві);
13. Копія договору з Водоканалом або з підприємством, що утилізує рідкі стоки;
14. Копія договору оренди землі чи копія документу, що засвідчує право власності на землю;
15. Копія попереднього дозволу на спеціальне водокористування;
16. Копії хімічних аналізів води в свердловини та стічних вод за 3-и роки;
17. Копії паспортів на свердловини;
18. Копія погодження «Північгеологія»;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ПОГОДЖЕННЯ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В РАЗІ
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЗІ СВЕРДЛОВИНИ
1. Лист;
2. Доручення;
3. Клопотання;
4. Обґрунтування потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
5. Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення;
6. Схема розташування водозабору;
7. Копії результатів хімічних та бактеріологічних аналізів;
8. Оглядова карта;
9. Ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами;
10. Засвідчені копії документів. що підтверджують право власності на землю, або договір оренди
земельної ділянки;
11. Засвідчена копія попереднього дозволу на спеціальне водокористування;
12. План заходів, що мають забезпечити охорону вод від виснаження та забруднення;
13. Копі паспортів свердловин;
14. Копія форми щорічної звітності про використання підземних вод за формою 7-гр, за звітній
рік;
15. Схема розташування водозабору та свердловин;
16. Результати замірів статичних та динамічних рівнів у свердловинах;

