
 

 

 

 



 



 



Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Приватне підприємство «КУПРУМ-ГОЛД», яке  спеціалізується на 

дубленні шкур, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.  

Підприємство розташоване у м. Чернівці по вул. Ярослава Мудрого, 

33А, у виробничій зоні Садгірського району.  

Джерелами утворення забруднювальних речовин є барабани для 

дублення, модель PAJTEC 20/A (4 од.), твердопаливні котли Q Max Plus DR 

350 (1 од.) та Боллер’ян (1 од.), які працюють на дровах, та дизельний 

генератор. 

До джерел викидів забруднювальних речовин на підприємстві 

належать вихлопи витяжних систем від барабанів для дублення (2 од.), 

димові труби твердопаливних котлів (2 од.) і вихлопна труба дизель-

генератора.  

Під час роботи технологічного обладнання ПП «КУПРУМ-ГОЛД» в 

атмосферне повітря надходять такі забруднювальні речовини: речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) [0,211 

т/рік], оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) [0,925 т/рік], 

оксид вуглецю [0,573 т/рік], метан [0,015 т/рік], азоту (1) оксид (N2O) [0,012 

т/рік], сірки діоксид [0,033 т/рік], хром та його сполуки (у перерахунку на 

триоксид хрому) [0,008 т/рік], сульфатна кислота (H2SO4) (cірчана кислота) 

[0,044 т/рік], кислота мурашина [0,202 т/рік], аміак [0,106 т/рік], 

сірководень(H2S) [0,024 т/рік], натрію гідроокис [0,132 т/рік] і вуглецю 

діоксид (парниковий газ) [321,421 т/рік]. 

Відповідно до визначених обсягів викидів забруднювальних речовин 

ПП «КУПРУМ-ГОЛД» віднесене до об’єктів третьої групи і не підлягає 

взяттю на державний облік. Для таких об’єктів не потрібно проводити оцінку 

впливу забруднювальних речовин на стан атмосферного повітря зі 

застосуванням програмного комплексу з розсіювання забруднювальних 

речовин. 

Згідно з пунктом 9 частиною 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на 

довкілля» проведення процедури з ОВД для підприємств шкіряної 

промисловості здійснюється при їх продуктивності понад 1 т/добу. 

Номінальна продуктивність ПП «КУПРУМ-ГОЛД» в сегменті хромового 

дублення шкір складає 247,5 т/рік при фактичній – 230 – 235 т/рік. Режим 

роботи цілодобовий (255 – 260 днів/рік). Добова номінальна продуктивність 

підприємства складає 0,951-0,970 т/добу. Отже, виробництво ПП КУПРУМ-

ГОЛД» не підпадає під процедуру ОВД.    

Зауваження громадських організацій та окремих громадян 

приймаються упродовж 30 календарних днів з дати опублікування  

Управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької обласної 

військової адміністрації (вул. Маяковського, 35 м. Чернівці, 58003, тел. 

(0372)- 52-47-97, е-mail: ecostepanov@ukr.net). 


