
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 

Лист щодо транскордонного перевезення згідно зеленого переліку відходів 

 
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 ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

*Згідно договору: вартість: 12 000 грн., термін виконання 10 робочих днів. 

 

НЕОБХІДНО НАДАТИ 

Додатки: 

 - Заява (додаток 1) 

 - Копія висновку Торговопромислової палати на визначення коду УКТЗЕД 

 - Копія сертифікату якості 

 - Копія контракту на транскордоненне перевезення 

 - Копія Виписки з Єдиного державного реєстру 

 - Копія Довідка зі статистики 

 - Копія Статуту юридичної особи 
*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 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: __________________________________________________

mailto:3836290@mail.ru
http://www.jurlico.kiev.ua/
mailto:3836290@mail.ru


Додаток 1 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕП ТРАНСКО» 
18000, Україна, м. Черкаси, пр. Хіміків, 4 ЄДРПОУ 32291375 

р/р 26008013016794 у відділені ЧФ ПАТ ВТБ БАНК, МФО 321767 

тел./факс (0472) 66-64-05, 66-64-77 

 
________________  №  ______________ 
на № ___________  від ______________ 

 

Директору департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи 

Міністерства екології та природних ресурсів України 

 

 

ТОВ "ТЕП ТРАНСКО", просить надати розяснення щодо транскорднного 

перевезення макухи соєвої, а саме в розясненні, що відноситься до зеленого 

переліку. Копія контракту додається. 

 

 

 

Генеральний директор       Гудзь Р.В. 


