
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

 

З метою отримання дозволу на викиди Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промислова група "Харвест"" доводить до відома 

громадськості про те, що підприємство розташоване  за адресою:  

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 37. 

Предметом діяльності підприємства є торгівля сільськогосподарською 

технікою, комплектуючими та запасними деталями до них. 

Джерелами утворення речовин, які забруднюють атмосферне повітря  

на підприємстві, являються: зварювальні апарати, різка (газова, плазмова  

та лазерна) по металу, обладнання з механічної обробки металів,  

ТВЧ для металу, галтувальний барабан, дробіструйна машина, фарбувальні  

та сушильні камери. 

Від даного об’єкта в атмосферу виділяються наступні забруднюючі 

речовини: азоту оксиди – 0,13701 т/рік, вуглецю оксид – 0,04995 т/рік,  

манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) – 0,08372 т/рік, 

залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,002014, пил металевий – 

0,0034771 т/рік, пил абразивний – 0,000753, епіхлоргідрин – 0,000189 т/рік, 

аміак – 0,000255 т/рік, ацетон – 0,000578 т/рік, фарба порошкова епоксидна – 

0,00001 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 

0,00276 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,0019 т/рік, речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (зважені 

речовини) – 0,00205 т/рік, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, 

циліндрове та ін.) – 0,06976 т/рік. 

ТОВ "Промислова група "Харвест"" не має виробництв  

та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих 

доступних технологій та методів керування, тому заходи щодо впровадження 

найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.  

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря 

встановлені у відповідності з наказом Мінприроди від 27.06.2006 р. № 309  

з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами. Проведений аналіз відповідності 

фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

встановленим законодавчим вимогам в розрізі виробничих, технологічних 

процесів і устаткування свідчить про те, що викиди всіх забруднюючих 

речовин відповідають встановленим нормативам тому негативного впливу  

на елементи навколишнього середовища даний майданчик не чинитиме  

і не вплине на санітарно-гігієнічну ситуацію в зоні постійного проживання 

населення. 

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян  

по даному питанню проводить (протягом місяця з дати публікації 

повідомлення)  Кіровоградська обласна військова адміністрація за адресою: 

25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 телефон  (0522) 24-17-25,  

е-mail: ekologkr2019@gmail.com. 
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