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ДОВІДКА
Цією довідкою підтверджуємо, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам,
технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Додатково зазначаємо, що під час транспортування, виробництва, зберігання,
запропонованого товару застосовуються заходи у галузі охорони, використання та відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного
впливу своєї господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження
природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних
комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною
спадщиною, передбачені законодавством України, в т.ч. Законом України «Про охорону
навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами.
Товар, що пропонується до постачання відповідає вимогам Законів України «Про охорону
навколишнього природного середовища», технічних регламентів діючих на території України,
що стосуються предмету закупівлі та інших чинних нормативно-правових актів України з питань
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної
безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.
Для запобігання забрудненню навколишнього середовища впроваджені наступні заходи:
- не порушення екологічні права та інтереси міської громади;
- запобігання виникненню аварійних ситуацій;
- запобігання утворенню промислових відходів;
- здійснення збирання та вивезення сміття та відходів, які утворюються при виробництві,
зберіганні та постачанні продукції;
- не допущення складування сміття у несанкціонованих місцях;
- не використовування в процесі виробництва токсичні та хімічні елементи, які шкодять
навколишньому середовищу;
- не допущення розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на грунт;
- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не перевищує допустимі
норми;
- ощадливо використовуємо воду та електроенергію.
Під час виконання договору про закупівлю зобов’язуємося дотримуватись передбачених
чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих,
що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та
Закону України «Про відходи».
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