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№ б/н
Від 25.06.2019 р.
Тендерному комітету
Гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля
ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ», в особі директора Наливайко Я.Ю., повідомляємо про
відповідність технічних, якісних характеристик предмета закупівлі встановленим/зареєстрованим
діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)),
які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору
про закупівлю.
ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» застосовує заходи захисту довкілля згідно вимог чинного
законодавства при постачанні товарів, що передбачені згідно Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», «Про охорону
навколишнього середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці
та виробничої санітарії, в тому числі нормативно-правових актів:
- Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року;
- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затвердженим постановою НКРЕКП від
14.03.2018 р. № 312);
- Іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок
електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року;
- Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310;
- Постанові НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання».
Також діяльність ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» відповідає вимогам встановленим
законодавством нормам із захисту довкілля технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та
підтверджує, що запропонований нами товар не має негативного впливу на навколишнє середовище
та відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів щодо встановлених рівнів шкідливого
фізичного та біологічного впливу на навколишнє природнє середовище і здоров’я людини.
Постачання товару, що є предметом закупівлі, здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил протипожежної
безпеки та інших нормативно-правових документів та вживаються заходи із захисту довкілля від
забруднення під час поставки товару, що є предметом закупівлі.
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