
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

З метою отримання дозволу на викиди ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» доводить  

до відома громадськості  про те, що підприємство розташоване за адресою:  

м. Кропивницький, вул. Лавандова, буд. 27. 

Дане підприємство спеціалізується на збирання безпечних відходів. 

Джерелами утворення речовин, які забруднюють атмосферне повітря  

на території  підприємства  є допоміжне обладнання (зварювальний апарат, 

газовий різак, металообробні верстати), резервуар для зберігання ДП, 

паливороздавальна колонка та опалювлювальне обладнання. В якості палива 

використовуються дрова  та природний газ. 

В атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини (т/рік):  

Заліза оксид - 0.0091, діоксид марганцю - 0.00033, пил абразивний -

0.0059, пил металевий - 0.282, зважені речовини - 0.312, кремнію діоксид 

аморфний - 0.00002, азоту діоксид [NO NO2] - 0.11372, азоту (1) оксид [N2О] 

- 0.003543, сірки діоксид - 0.06364, сірководень - 0.0000000151, оксид 

вуглецю - 1.2936, вуглецю діоксин - 126.73603, неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) - 0.03816, етантіол - 0.000000000024, вуглеводні насичені 

- 0.00000533, метан - 0.0050111, фтор та його сполуки - 0.000142. 

На підприємстві 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 № 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. 

Внести зауваження та отримати більш детальну інформацію можна  

у Кіровоградській обласній військовій адміністрації, за адресою:  

25006, м. Кропивницький – 06, пл. Героїв Майдану, 1, тел. 24-17-25,  

e-mail: ekologkr2019@gmail.com. 
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