төсөл

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ

ТҮР ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар

Огноо:

Хог хаягдлын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг үндэслэн
аюултай хог хаягдал _______________________________________________ үйл ажиллагаа
(зөвшөөрлийн төрөл)
эрхлэх түр зөвшөөрлийг _______________ улсын бүртгэлийн дугаартай, ____________________
регистрийн дугаартай _________________________________________ -д ______ оны ___ дугаар
сарын ___ -ны өдрөөс олгов.

Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн талаарх мэдээлэл:
Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэгчийн
бүртгэлийн дугаар ___________________
Аж ахуйн нэгж/иргэний хаяг: ______________________аймаг, хот - ын _______________________
сум, дүүргийн __________________ баг, хорооны ___________________ _____________________
(гудамж, байшин/хаалганы дугаар)

Зөвшөөрөл олгосон үйл ажиллагаа явуулах газрын байршил: ___________________аймаг, хот –ын
_________________ сум, дүүргийн __________________ баг, хорооны ________________________
(газрын нэр/гудамжны нэр, дугаар)

Энэхүү зөвшөөрөл нь барилгын ажил эхлэснээс үйл ажиллагаа эхлүүлэх хүртэлх хугацаанд
хүчинтэй.

Зөвшөөрөл олгосон:
Энэхүү зөвшөөрлийг Хог хаягдлын тухай хуулийн ________ -ыг үндэслэн:

_____________________________
(байгууллагын нэр,албан тушаал )

_____________________
(гарын үсэг, тамга )

_______________________
(овог нэр)

төсөл

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар

Огноо:

Хавсралт ____-д заасан нөхцлийн дагуу аюултай хог хаягдал _____________________________
(зөвшөөрлийн төрөл)
__________________ үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг _______________ улсын бүртгэлийн
дугаартай, ___________ регистрийн дугаартай _________________________________________ -д
______ оны ___ дугаар сарын ___ -ны өдрөөс ______ оны ___ дугаар сарын ___ -ны өдөр хүртэл
____ жилийн хугацаагаар олгов.

Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн талаарх мэдээлэл:
Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэгчийн
бүртгэлийн дугаар ___________________
Аж ахуйн нэгж/иргэний хаяг: ______________________аймаг, хот –ын _______________________
сум, дүүргийн __________________ баг, хорооны _________________________________________
(гудамж, байшин/хаалганы дугаар)

Зөвшөөрөл олгосон үйл ажиллагаа явуулах газрын байршил: ___________________аймаг, хот –ын
_________________ сум, дүүргийн __________________ баг, хорооны ________________________
(газрын нэр/гудамжны нэр, дугаар)

Хавсралт нь энэхүү зөвшөөрлийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Зөвшөөрөл олгосон:

_____________________________
(байгууллагын нэр,албан тушаал )

_____________________
(гарын үсэг, тамга )

_______________________
(овог нэр)

төсөл

______ оны ___ сарын ___ дугаар
өдрийн
_____________
дугаар
зөвшөөрлийн ___ хавсралт

_____________________________
(байгууллагын нэр,албан тушаал )

_____________________
(гарын үсэг, тамга )

_______________________
(овог нэр)

төсөл

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ЭКСПОРТЛОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
Дугаар

Огноо:

Аюултай хог хаягдал экспортлох зөвшөөрлийг ________________ улсын бүртгэлийн
дугаартай,
___________ регистрийн дугаартай _________________________________________ -д
______ оны ___ дугаар сарын ___ -ны өдрөөс ______ оны ___ дугаар сарын ___ -ны өдөр
хүртэл ____ жилийн хугацаагаар олгов.
Экпортлогчийн талаарх мэдээлэл:
Аюултай хог хаягдал экспортлогчийн бүртгэлийн дугаар ___________________
Хаяг: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Утас: ___________________________

И-майл хаяг: ___________________________________

Импортлогчийн мэдээлэл:
Импортлогч улс: ____________
Импортолгчийн нэр:______________________________________________
Хаяг:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Утас: ___________________________

И-майл хаяг: ___________________________________

Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:
Хог хаягдлын нэр, химийн найрлага: __________________________________________________
________________________________ __________________________________________________
Хэмжээ: ______________ / кг эсвэл литр/

Физик төлөв: __________________

Хог хаягдлын төрлийн код: _____________ Аюулын код: _____________
НҮБ-ын нэршил: ________________________ НҮБ-ын ангилал:_____ НҮБ-ын дугаар: ______
Экпортлох зорилго: ____________________________

Зөвшөөрөл олгосон:

_____________________________
(байгууллагын нэр, албан тушаал )

_____________________
(гарын үсэг, тамга )

_______________________
(овог нэр)

