
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “КІРОВОГРАДПРОДСЕРВІС” 
повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Популярне резюме. 

Юридична адреса: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,  

вул. Юрія Краснокутського, 1Є. 

Місце розташування підприємства: 25005, м. Кропивницький, вул. Юрія 

Краснокутського, 1Є. 

Контактна особа  - директор – Липчей Ганна Юріївна. 

ТОВ “КІРОВОГРАДПРОДСЕРВІС” здійснює свою виробничу діяльність 

на ринку харчових продуктів. Підприємство виробляє оцет, маргарин, сири та 

продукти сирні плавлені. 

Від даного об’єкта в атмосферу виділяються наступні забруднюючі 

речовини: аміак – 0,00003 т/р, фенол – 0,00069 т/р, альдегід пропіоновий 

(пропаналь) – 0,00052 т/р, кислота оцтова – 0,05071 т/р, фреони(1,1,1,2-

тетрафторетан (фреон-134-а)) – 0,010 т/рік, метан – 0,00033 т/р, речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

(зважені речовини) – 0,16054 т/р, сажа – 0,00017 т/рік,  оксиди азоту  

(у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2]) – 0,00456 т/р, вуглецю оксид – 

0,915075969 т/р, ангідрид сірчистий – 0,00513 т/р, азоту (1) оксид [N2О] – 

0,00026 т/р, вуглецю діоксид – 6,66925 т/р, НМЛОС – 0,00294 т/р. 

Виробничий майданчик ТОВ “КІРОВОГРАДПРОДСЕРВІС” 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.  

ТОВ “КІРОВОГРАДПРОДСЕРВІС” відноситься до третьої групи 

об’єктів, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин  

не розробляються. 

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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